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As fotos de eventos ocorridos no Tri-
bunal podem ser acessadas na

Intranet. Para acessar, o usuário
deve digitar www.intranet.trf5.gov.br/

banco_de_imagens, ou clicar em
SERVIÇOS e escolher a opção

GALERIA DE FOTOS DE
EVENTOS.

Fotos de eventos

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

Informações: 9581.

Asserjufe

Dia do Meteorologista

A 10ª Vara da Justiça Federal
em Campina Grande realiza,
até a sexta-feira da próxima
semana, uma média de 200
audiências de conciliação,
todas em execuções fiscais
que tramitam naquele juízo.
Para a concretização do pro-
jeto, o juiz federal Rudival
Gama do Nascimento, titular
da 10ª Vara Federal campi-
nense, manteve contatos com
representantes do Conselho Regional de
Contabilidade na Paraíba (CRC/PB)
solicitando a cooperação da entidade,
por meio de propostas concretas de
conciliação como parcelamento em

JFPB realiza semana de
conciliação na 10ª Vara

Começa hoje, na sala de confe-
rências do Superior Tribunal de
Justiça, em Brasília, o IV Encontro Na-
cional dos Assessores de Comunicação
Social da Justiça Federal. O encontro
reúne os representantes das Seções
Judiciárias e dos cinco Tribunais Regionais
Federais. Durante os dois dias, serão
discutidos a necessidade de normatizar e
uniformizar procedimentos relativos à pro-
dução e publicação das notícias institu-
cionais, além da promoção do intercâm-
bio de experiências, a reciclagem de
conhecimentos profissionais e o fortale-
cimento da integração entre as institui-
ções da Justiça Federal por intermédio
das assessorias de comunicação.

Começa Encontro
de Assessores de
Comunicação

condições especiais, descon-
to para quitação imediata ou
qualquer outra proposta
julgada conveniente. Nessa
etapa, realizada nos períodos
de 2 a 6 e 9 a 13 de março,
apenas as execuções fiscais
promovidas pelo CRC/PB
farão parte desta iniciativa que
terá um total de 100 audiên-
cias, distribuídas para cada
magistrado da 10ª Vara (titular

e substituto). A Vara Privativa das Execu-
ções Fiscais e Processos de Natureza
Tributária aderiu ao Movimento Nacional
pela Conciliação, promovido pelo
Conselho Nacional de Justiça.

Os estudantes de nível superior que
estagiam no TRF5 já podem entregar, no
setor de estágios do NDRH, o compro-
vante de matrícula no primeiro semestre
de 2009. O NDRH informa que os esta-
giários têm até o dia 31 de março para
entregar o documento. Maiores
informações através do ramal 9835.

Caixa reduz taxas
para empréstimo

Estagiários devem
apresentar comprovanteA Subsecretaria de Informática do

TRF5 sugere uma leitura sobre
segurança e fraudes on-line, através do
site: http://computerworld.uol.com.br/
seguranca/. A dica é referente a uma
pesquisa feita pelo Ponemon Institute,
através de um estudo (“Jobs at Risk =
Data at Risk”), realizada com 945
pessoas que foram dispensadas ou que

deixaram seus empregos em um ano.
De acordo com a pesquisa, 67% dos
entrevistados confirmaram ter usado
informações confidenciais de seus
empregos anteriores para se
recolocarem no mercado. O resultado
mostrou que 59% dos ex-funcionários
copiaram e-mails e arquivos para
desviar dados corporativos.

Pesquisa revela desvio de dados corporativos

A Caixa Econômica Federal está
apresentando novas taxas para a
concessão de empréstimo
consignado, com desconto em folha
de pagamento e prazo de até 72
meses. A taxa de juros foi reduzida e
será de acordo com o perfil do cliente,
variando de 1,41% (clientes com conta
corrente e crédito salário) a 1,69%.
Possuir conta corrente, crédito salário
ou crédito comercial são alguns dos
critérios para obter taxas mais
acessíveis. Outras informações com
Rachel, Márcia ou Luciana, ramal 9441.


