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QUINTA

Aniversariantes

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Ricardo Sérgio Schmitz
Informática
Alex Souza Silva dos Santos
SOSERVI – Setor de Oficina
Edjefferson Francisco das Chagas
Natiflora – Jardinagem
Camila Farias Fox Rangel
Gab. Desa. Margarida Cantarelli
Débora Sarinho Maciel
Gab. Des. Geraldo Apoliano
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Dia Mundial do Urbanismo

Servidoras fazem pesquisa no TRF5
para pós-graduação.

Quatro ministros do Su-
perior Tribunal de Justiça
participam do V Encontro
Regional de Juízes
Federais, que acontece
de hoje até sábado, no
Hotel Pestana, em Natal,
com patrocínio da Caixa
Econômica Federal. Os
ministros Gilson Dipp,
Castro Meira e José
Delgado vão atuar como
palestrantes e Napoleão
Maia Filho presidirá mesa
de debates. “Os Grandes
Sistemas do Direito” é o
tema da conferência do

jurista Mário Losano (Itália)
nesta quinta-feira, a partir
das 18h30, na solenidade
de abertura do evento,
dirigida pelos desembar-
gadores federais José
Baptista de Almeida Filho
(presidente do TRF5) e
Margarida Cantarelli (dire-
tora da Esmafe5). Durante
três dias, desembargado-
res e juízes federais da
Região estarão reunidos
no encontro, que home-
nageia o desembargador
federal Ridalvo Costa.

Começa hoje Encontro de Juízes

O bloco “Ou esfola ou arrebenta”, formado por
servidores do TRF5, promove no  próximo
domingo, a partir do meio-dia, mais uma reunião no
bar Vapor 48 - Catamarã. O encontro visa
comemorar o sexto aniversário do bloco e será
animado ao som de muito samba no pé, entoado
pelo grupo Samba Jovem. Informações com os
coordenadores Gileno (9173) ou Rosângela (9464).

“Ou esfola ou arrebenta”
comemora 6º aniversário

O Juizado Especial Federal
Adjunto de Caruaru (PE) realiza,
nos dias 13 e 14 de novembro,
um mutirão para atender cerca de
700 mulheres que buscam
correção monetária no salário-
maternidade rural, concedido
pelo INSS. Nesses dois dias,
estarão suspensos prazos
processuais e atendimento ao
público (exceto para as partes
atendidas no mutirão), que
serão retomados na sexta-feira
(dia 16). Participam do mutirão os juízes
federais Sérgio Murilo Queiroga, Amanda
Araújo e Ivana Marinho.

JEF em Caruaru
realiza mutirão

Para ajudar na inclusão social de detentos,
o Centro de Produção da Justiça Federal
(CPJUS) apóia uma campanha de arre-
cadação de livros para bibliotecas dos
presídios brasileiros, promovida pela Co-
missão de Direitos Humanos da Câmara
dos Deputados. Para criar um posto de
arrecadação, basta mandar um e-mail
para cristiane@cjf.gov.br e realizar um
cadastro para colaborar com a iniciativa.

CPJUS apóia campanha
para detentos

O usuário de
correios eletrônicos
deve ficar atento aos e-
mails supostamente
enviados por órgãos
públicos, como a Receita
Federal. Esses e-mails
maliciosos pedem que o
usuário abra links contendo
arquivos capazes de
danificar ou infectar o
computador pessoal ou da
empresa onde trabalha. A
Receita Federal não notifica
nem solicita aos contribuintes
novo preenchimento de
declarações por e-mail.
Fique atento!

Fonte: www.receita.fazenda.gov.br.
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