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Segunda Turma

A Divisão de Assistência
Médica e Social realiza, até
quinta-feira, sessões de
ginástica laboral. Os exercí-
cios são instruídos pelo professor
Manoel Araújo Neto (Sesi) e fazem parte
da campanha contra o sedentarismo
promovida pela DAMS. As atividades,
que têm como objetivo ressaltar a im-
portância do exercício físico no comba-

DAMS promove
ginástica laboral

te ao stress e doenças do trabalho, co-
meçaram com a 2ª Turma mas incluirão
as outras Turmas, a Subsecretaria de
Informática e o Setor de Taquigrafia.

De acordo com as regras estabelecidas
pelo Banco Central, a partir do mês de
julho os servidores que recebem salários
através de conta-poupança da Caixa
Econômica Federal deverão abrir uma
conta-corrente. A Caixa informa, ainda,
que conta direcionada à poupança não
deve ser usada para pagamentos de
salários. Mais informações: 9441.

Salários não podem
ser pagos através
de poupança

A GG Disk Ótica está com uma
promoção para os servidores
associados à Asserjufe-PE. Além dos
descontos, que variam de 20 a 25%, o
associado ainda pode ganhar um final de
semana com direito a acompanhante em
hotel fazenda, óculos escuros ou
armação para lentes corretivas. Mais
informações: 9581.

Servidor ganha
desconto na compra
de óculos
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Devido à importância cultural dos
festejos juninos na Região Nordeste e a
intensa participação popular nos eventos,
estará suspenso o expediente da próxi-
ma segunda-feira, véspera de São João,
na sede do TRF5 (Presidência, Diretoria
Geral e Secretarias), ficando o
expediente nos Gabinetes a critério dos
desembargadores. O Ato nº 179,
assinado pelo presidente do TRF5,
desembargador federal José Baptista de
Almeida  Filho, prevê ainda a
prorrogação dos prazos processuais
para a quarta-feira seguinte (25 de junho),
já que o dia 24 é feriado de São João, de
acordo com a Lei municipal nº 9.777/67.

TRF5 suspende expediente no dia 23

Nos dias 23 e 24 de
junho, o Conselho da
Justiça Federal realiza o
ciclo de debates
“Efetividade da Reforma
Infraconstitucional de
Legislação Processual
Civil”. O evento será realizado no
auditório externo do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), em Brasília/DF.
Programação e inscrição pelo portal do
desenvolvimento da justiça federal
www.justicafederal.jus.br.

CJF realiza debates
sobre legislação
processual civil

Criança não tem
noção do perigo. A
segurança dos
pequenos é
responsabilidade dos
adultos, que devem proibir o
uso de fogos de artifício e
supervisionar qualquer
atividade, mesmo que a
brincadeira pareça inofensiva.
Fonte: TV Globo


