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Aniversariantes
Juiz Federal
Jaílson Leandro
de Souza
SJRN

Alessandra Tauk dos Santos
Gab. Des. José Maria Lucena
Ana Rosa Vila Nova P Rodrigues
Cerimonial
Terezinha Júlia da Silva
Precatórios

Classificados
Vendo um monitor LCD HP 17

polegadas (novo) e 01 Webcam
Logitech c/microfone embutido. Tratar

com Flávia F. 9978-7868

Vendo Siena 2004. Tratar com
Alexandre, ramal 9429

Para anunciar basta ligar
9018, 9019 ou 9005

No estande da Asserjufe, estão em
exibição produtos da Yes

Cosméticos, com desconto de 5%
nas compras à vista

Concurso para Juiz Federal entra
na etapa final.

A Associação dos Juízes Fede-
rais do Brasil (Ajufe) divulgou,
ontem, nota oficial assinada pelo
presidente Walter Nunes, onde
faz um esclarecimento à opinião
pública sobre a divulgação do
levantamento realizado pelo Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ)
acerca das remunerações dos servi-
dores, ativos e inativos, e pensionistas
do Poder Judiciário, que ultrapassam o
teto salarial estabelecido pela
Constituição. A nota da Ajufe destaca que
no relatório do CNJ “não foi identificado

qualquer pagamento efetuado
pelo TRF da 5ª Região (TRF5)
superior ao teto remuneratório” e
“a referência feita ao TRF5
ocorreu tão só em razão do
pagamento de Adicionais por
Tempo de Serviço (ATS) que,
todavia, não excederam o teto

remuneratório”. Ainda frisa que “o
conselheiro Paulo Schmidt observou que
o pagamento do ATS pelo TRF5 foi
efetuado apenas até março deste ano”.
Confira, na íntegra, o teor da Nota Oficial
da Ajufe no site www.trf5.gov.br.

Ajufe: Relatório do Conselho não
identifica supersalários no TRF5

Temas sobre Direito In-
ternacional Público fo-
ram abordados pela de-
sembargadora federal
Margarida Cantarelli, du-
rante entrevista que será
exibida hoje, às 21h, no
programa Fazendo Jus
(Canal 14/NET Recife),
comandado pelo

professor Terence
Trennepohl. A entrevista-
da é Mestre e Doutora
pela Universidade Fede-
ral de Pernambuco, on-
de atua como professora
adjunta, além de especia-
lista em Relações Inter-
nacionais pelo Institute of
Social Studies (Holanda).

Nesta sexta-
feira, a partir das
22h, o Sintrajuf/
PE realiza um
grande evento
para marcar a
posse da nova
diretoria e
festejar o dia do
Servidor Público. A banda Túnel
do Tempo e DJ Pós vão
comandar os “embalos” da
Festa do Servidor, na sede do
Sindifisco (Rua da Aurora, 1443 – Santo
Amaro). Informações com Wolney
(9647) ou Josélio (9649).

Sintrajuf/PE realiza
Festa do Servidor

O Centro de Estudos Judiciários do Con-
selho da Justiça Federal (CJF) promove,
nos dias 13 e 14 de dezembro, das 9h
às 18h, a “Oficina de Gestão Documental
da Justiça Federal”, no Rio de Janeiro. O
evento tem apoio do Centro Cultural
Justiça Federal (CCJF) e do TRF da 2ª
Região. Inscrições abertas até o dia 5 de
dezembro, pelo site www.cjf.gov.br.

CJF realiza Oficina de
Gestão Documental

Fazendo Jus entrevista Margarida Cantarelli

O restaurante está com
suas atividades suspensas
por tempo indeterminado,

para a realização
de reforma.


