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c o m i s s ã o  d e  G e s t ã o  
Socioambiental da Seção AJudiciária de Pernambuco 

promoveu reunião na tarde da terça-
feira (21/06). O motivo do encontro 
foi a elaboração do Plano de Logística 
Sustentável da JFPE, em cumprimen- 

to à Resolução nº 201 do Conselho Na- 
cional de Justiça (CNJ), de 03/03/15. 
Participaram da reunião a presidente 
da Comissão, Juliana Lemos, e as ser- 
vidoras da SECAD Carolina Pontes, Eli- 
zabete Cunha, Nathiene Alencar e He- 
len Melo, todas membros da comissão.

dimento médico. Para os servidores que 
migraram para os planos Básico Especial 
ou Executivo não haverá mudança do  
número das carteiras, podendo utilizar as 
que já se encontram em seu poder. Para 
ambos os casos serão emitidas novas 
carteiras, que serão entregues  assim que 
o plano disponibilizar.

 Subseções, setores e varas da JFPE comemoram o São João  

SulAmérica: servidores que alteraram 
plano receberão novas carteiras

Subseção de Jaboatão promove
audiência de conciliação

No dia 29/06, a juíza federal titular da 
30ª Vara, Daniela Zarzar, presidiu 
audiência de conciliação na sede da 
subseção de Jaboatão. A audiência 
aconteceu entre a Companhia Usina 
Bulhões, a Fazenda Nacional, CAIXA 
Procuradoria Regional Federal, re- 
presentando o INCRA, o IBAMA e a 
ANP. No total, existem na vara 29 
processos de execução fiscal contra o 
Grupo Econômico Bulhões, que é o 
maior devedor existente no juízo. A 
futura conciliação tem o marco de ser a 
1ª no Brasil em que o INCRA inter- 
vém como interessado na aquisição de 
imóveis rurais e almeja pagar 
diretamente à Fazenda Nacional, a 
qual dará quitação de parte dos débi- 
tos do grupo. Na ocasião, foi acordado 
que dois engenhos, ambos proprieda- 
d e s  d a  U s i n a  B u l h õ e s ,  s e rã o  
transferidos para o INCRA por meio de 
alienação por iniciativa particular. 
Uma nova audiência ficou marcada 
para 10/08, com o fim de se proceder 
com a homologação do acordo.

Comissão de Gestão Socioambiental da JFPE promove reunião

O Setor de Benefícios informa aos 
servidores que solicitaram alteração do 
Plano de Saúde Sul América para o Plano 
Estilo I, que irão receber e-mail 
informando o número das novas 
carteiras, assim que a Sul América 
proceder às alterações. Esses números 
deverão ser informados em caso de aten- 

Ligações para Salgueiro devem ser 
feitas a partir do edifício-sede 

Temporariamente, as ligações exter- 
nas feitas para a subseção de Salgueiro 
devem ser feitas a partir da sede. Os 
jurisdicionados e advogados que 
precisarem do serviço da subseção, 
devem ligar para o telefone (81) 3213-
6000 e solicitar à telefonia o redireci- 
onamento da ligação para Salgueiro.

NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS

CONTADORIA
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ARQUIVO, TREINAMENTO E NÚCLEO JUDICIÁRIO
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