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TERÇA

Aniversariantes
Juíza Federal Karla de
Almeida Miranda Maia
SJCE

Sérgio Caetano da Silva
Divisão da 1a Turma
Luiz Carlos Targino Dantas
Diretoria Geral
Terezinha Ana Chagas de Sales
Soservi
Fúlvio Cândido L. L. Guimarães
Bom Clima

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Visite a sala da Asserjufe (16º an-
dar) e se informe sobre as vanta-
gens oferecidas aos associados.

Informações: 9581.

Asserjufe

A proposta orçamentá-
ria do Conselho da Jus-
tiça Federal para 2009,
bem como da Justiça
Federal de primeiro e
segundo graus, será o
tema da sessão extra-
ordinária do colegiado
do CJF, nesta quarta-
feira, a partir das 9h, em Brasília/DF. O
presidente do TRF da 5ª Região, desem-
bargador federal José Baptista de Almei-
da Filho, estará presente à sessão, que
será a primeira dirigida pelo ministro Ce-
sar Asfor Rocha, presidente em exercício

Reunião do CJF define proposta
orçamentária da Justiça Federal

do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) e do CJF.
Além do ministro César
Rocha, integram o co-
legiado do Conselho
os ministros do STJ
Gilson Dipp (coordena-
dor-geral da Justiça Fe-
deral), Hamilton

Carvalhido e Eliana Calmon e os presi-
dentes dos TRFs, desembargadores
federais Jirair Aram Meguerian (TRF1),
Joaquim Castro Aguiar (TRF2), Marli
Marques Ferreira (TRF3), Sílvia Goraieb
(TRF4) e José Baptista Filho (TRF5).

A Subsecretaria de Material e Patrimônio (SMP) quer
saber a opinião dos servidores sobre a qualidade do
café, longo e expresso, disponibilizado pelas máquinas
instaladas nos andares no TRF5. Por isso, está realizan-
do uma pesquisa para saber o grau de satisfação dos
consumidores. Os questionários, cujas respostas ser-
virão de subsídios para aprimorar a qualidade do cafe-
zinho, estão disponíveis na Intranet. De acordo com a
SMP, a participação dos servidores é muito importante
para o aprimoramento do serviço.

SMP realiza pesquisa sobre a qualidade do cafezinho

A Escola de
Magistratura Federal
da 5ª Região abre,
hoje, inscrições para
o seminário sobre
Processo Penal, a
ser realizado nos dias
14 e 15 de agosto, na
sede da Esmafe5
(Anexo I). O evento contará com a
presença do ministro Nilson Naves
(Superior Tribunal de Justiça), diretor-
geral da Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados
(Enfam). Informações: 9861.

Inscrições abertas
para seminário de
Processo Penal

Até o dia 30 de agosto, os universitários
que estagiam no TRF5 deverão trazer o
comprovante de matrícula relativo ao
segundo semestre letivo de 2008. O
Setor de Estágio de Nível Superior
informa que os estudantes de faculdade
com matrícula anual precisam apresentar
o comprovante de pagamento desse
semestre. Outras informações com
Nancy: 9835.

Estagiário deve trazer
comprovante de matrícula

A Caixa Econômica Federal reduziu as ta-
xas de juros para empréstimo consignado,
que no TRF5 pode ser feito em até 72 par-
celas. A taxa será de acordo com o prazo e
o perfil do correntista (de 1,52% a 1,7%), e
de 1,82% a 1,85%, para demais clientes.
Possuir conta corrente, crédito salário ou
crédito comercial, entre outros produtos,
são alguns dos critérios para obter taxas
mais acessíveis. Informações: 9441.

Caixa tem novas taxas
para empréstimo

Luciana Costa (servidora do TRT/
6ª), deseja permutar com servidor

da Seção Judiciária de Pernambu-
co. Contatos: (81) 9948.9422 e
lucianaqgcosta@hotmail.com.
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