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4ª Vara concorre
a prêmio nacional Declaração do IR só vai até amanhã
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Para anunciar basta ligar
para Roberta Abreu (9018)

Classificados

Pernambucana do
Recife, Suely

Bezerra Libório
Correia trabalha no
setor de Taquigrafia

do TRF/5a, onde
está lotada desde 1989. Suely é

requisitada do Gabinete da Vice-
Governadoria do Estado de

Pernambuco. Atualmente cursa o 5º
período de Pedagogia, na Fafire.

Frango gratinado à camponesa
Contra-filé ao molho madeira

Dobradinha
Peixe em posta

Lingüiça de frango
Filé de peito na chapa

Arroz de Braga

Plantão do
Boticário
na Asserjufe

A 4ª Vara Federal Criminal da Seção
Judiciária de Pernambuco está
concorrendo ao Prêmio Innovare – O
Judiciário do Século XXI pelo Progra-
ma de Gestão adotado internamente.
O Programa foi bem sucedido e vem
alcançando seu objetivo principal que
é o de “celeridade com segurança”.
Esta Vara conseguiu reduzir ao míni-
mo o número de processos e de pro-
cedimentos criminais. Para isto, tem
realizado audiências diárias (muitas
vezes inclusive pela manhã) e com
isto os processos urgentes, como por
exemplo os de crimes de tráfico
internacional de entorpecentes, têm
sido julgados em menos de trinta
dias da apresentação da denúncia
pelo Ministério Público Federal.

O Boticário está com um plantão nesta
Corte, até amanhã, com promoções
especiais para o dia das mães, além de
embalagens diferentes para homenageá-
las. Os servidores associados da
Asserjufe podem adquirir os produtos
com descontos especiais e dividir em 3
vezes nas compras a partir de R$45,00,
com primeiro pagamento para maio.

O prazo para a entrega da declaração do
Imposto de Renda (IR), na rede bancária
ou Receita Federal, acaba amanhã, 30 de
maio. E o prazo para os servidores do
TRF/5ª entregarem cópia da sua decla-
ração, no Departamento Pessoal, encer-

ra-se em 15 de maio. Quem não
enviar o IR poderá ser advertido.
Lembrando que todos os
servidores devem entregar a cópia
de toda declaração, inclusive a do
recibo do órgão receptor.

Vendo Pólo Classic 97, azul-
marinho, completo. Tratar:

Eduardo Vaz (Ramal 9078)

Vendo Fiesta Classe 2000,
completo, cor prata. Tratar:

Marcelo (8813.6385)

Estão abertas até 15 de junho as
inscrições para o concurso de monografia

promovido pelo
TRF/5ª, sobre o
tema “O Papel
Social da Justiça
Federal: Garantia
de Cidadania”. O
concurso é alusivo
aos 15 anos desta
Corte.
Informações:
www.trf5.gov.br

Monografia

Paulo Gadelha representa TRF
O desembargador federal
Paulo Gadelha representa o
TRF na manhã de hoje,
durante homenagem prestada
a esta Corte pela Associação
dos Advogados de Empresas
de Pernambuco. Na
oportunidade serão
homenageados também o
Tribunal de Justiça de
Pernambuco, o Tribunal

Regional do Trabalho e
a Ordem dos
Advogados do Brasil,
Secção Pernambuco. A
solenidade terá lugar
no auditório da Fiepe
dentro das
comemorações
alusivas ao centenário
da Pessoa Jurídica no
Brasil.


