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Dia do Auditor
Dia Nacional da
Consciência Negra

Justiça Federal em Campina Grande
realiza mutirão.
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A Coordenadoria dos
Juizados Especiais Fede-
rais da 5ª Região promo-
ve uma Reunião dos
Secretários das Turmas
Recursais na próxima
quinta-feira, das 9h às
18h, na sede da Escola
da Magistratura (1º pavi-
mento do Anexo I). O
tema “Novas Perspecti-
vas para as Turmas Re-
cursais” será abordado pelo
desembargador federal Marcelo Navarro
(coordenador dos JEFs), na abertura dos

Reunião de secretários de Turmas Recursais será dia 22
trabalhos, às 9h. Durante o
encontro, serão discutidos
assuntos de interesse
relevante, como
a “Uniformiza-
ção dos Proce-
dimentos”,
“Determinação
do Fluxo dos
Feitos das
Turmas
Recursais com

a Incorporação da Tabela
Única de Movimentação
Processual (TUMP)”,

O Juizado Especial Federal de
Campina Grande (PB) está
selecionando cinco conciliadores para
a 9ª Vara. O candidato deve apresentar
cópia autenticada do diploma (Direito)
ou declaração da instituição de ensino
superior, reconhecida pelo MEC
(acadêmicos), cédula de identidade,
CPF e currículo. O ofício de conciliador
terá duração de dois anos. As
inscrições devem ser feitas até o dia
30 de novembro, na sede da Subseção

de Campina Grande. Mais informações:
www.jfpb.gov.br.

JEF de Campina Grande seleciona conciliadores

“Consulta Processual”,
“Apresentação do Módulo da
Turma de Uniformização e

Jurisprudência” e
“Módulo de
Jurisprudência dos
Juizados”. Ainda está
previsto um debate
sobre “Diretrizes e
Prioridades”, com o
juiz federal Marco
Bruno de Miranda
Clementino (19ª
Vara de
Pernambuco).

Servidores e requisitados do TRF5 con-
tam com diversas opções de taxas e
prazos para o empréstimo consignado,
mediante convênios estabelecidos com
bancos públicos e privados. Além do
Banco do Brasil e Caixa Econômica Fe-
deral, estão disponíveis empréstimos
com desconto em folha de pagamento no
Unibanco, Cruzeiro do Sul, Oboé Finan-
ceira e BNL Card. Informações: 9345.

Opções de empréstimo
consignado para
servidores e requisitados

Marcelo
Navarro

O Grupo de Apoio e Recuperação da
Criança e do Adolescente (Garça)

agradece aos juízes, desembargado-
res e servidores do Tribunal, pela

criação e manutenção do grupo. O
Garça planeja realizar em 2008 uma

colônia de férias, por isso pede a
doação de material escolar, roupas,

brinquedos, material para artesanato
e artes, e eletrodomésticos para a

oficina de consertos. O material pode
ser entregue ao servidor

Pernambuco, no Mesanino. O Grupo
de Apoio também aceita a inclusão

de novos sócio-contribuintes.

Garça

Preguiça e quali-
dade de vida não
combinam. Não é
preciso ser um super
atleta para melhorar seu
desempenho aeróbico, evitar as
doenças modernas e cuidar da
saúde. Exercitar-se durante
meia hora por dia poderá
aumentar muito o seu tempo e
qualidade de vida. Experimente!
Fonte: www.drashirleydecampos.com.br
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