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O tema “A Mulher nas Artes” será abor-
dado pela desembargadora federal
Margarida Cantarelli, na próxima quinta-
feira (06/03), a partir das 16h, na Sala
das Turmas (2º andar do TRF5). No
local, haverá uma exposição fotográfica
sobre brasileiras que se destacaram
nas mais diversas manifestações
artísticas, em diversas épocas, a
exemplo de Chiquinha Gonzaga e
Carmem Miranda (Música), Rachel de
Queiroz e Cora Coralina (Literatura),

Tarsila do Amaral (Pin-
tura), Bibi Ferreira e
Fernanda Montenegro
(Artes Cênicas). Pro-
movida pelo NDRH, a
palestra tem o obje-
tivo de homenagear
servidoras, terceiri-
zadas e estagiárias
do Tribunal pelo Dia
Internacional da
Mulher (8 de março).

A força das instituições
democráticas e o projeto
de lei que prevê o estabe-
lecimento de medidas
processuais e administra-
tivas para a segurança e
assistência aos juízes em
situação de risco foram
abordados pelo presidente
do Tribunal Regional Federal da 5ª
Região (TRF5), desembargador federal
José Baptista de Almeida Filho, durante
entrevista coletiva nesta segunda-feira,
às 16h, no auditório da Justiça Federal
em Alagoas. A convocação teve como
ponto principal o plano que está sendo

Já está disponível para os servidores do
TRF5 o comprovante de rendimentos
referente a 2007 para a declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física/2008.
O documento possui informações sobre
o valor total dos rendimentos obtidos,
imposto de renda retido na fonte (IRRF)
e outros dados do contribuinte. Para
acessá-lo, o servidor deve utilizar o
mesmo procedimento do contra-cheque,
através da intranet.

investigado pela Polícia Federal para
assassinar o procurador da República
Rodrigo Tenório e o juiz federal Rubens
de Mendonça Canuto Neto, ambos com
atuação na Subseção Judiciária de
Arapiraca, região que abrange 49 municí-
pios do Estado. Também participaram da

coletiva o corregedor-geral da 5ª
Região, desembargador federal
Francisco Wildo de Lacerda
Dantas, o diretor em exercício
da SJAL, juiz federal Frederico
Dantas, o presidente da Asso-
ciação Regional dos Juízes Fe-
derais (REJUFE), Marco Bruno
de Miranda Clementino, o
presidente do TRE-AL,
desembargador Antônio
Sapucaia, o procurador da
República Gino Lôbo, o
superintendente da Polícia
Federal em Alagoas, José Pinto
Luna e juízes federais do Estado.

Servidoras serão homenageadas pelo Dia da Mulher

A Asserjufe está organizando uma excur-
são para assistir ao espetáculo da Paixão
de Cristo, em Fazenda Nova, no próximo
dia 19. O ônibus sairá do prédio da
Justiça Federal, no Jiquiá, às 8 horas da
manhã e fará uma parada em Caruaru,
passando pela feira de artesanato. A
chegada a Fazenda Nova está prevista
para as 14 horas e o espetáculo será às
17h. Os servidores interessdos podem
procurar Cristiane, 9581.

Entrevista reforça importância da Justiça Federal

Declaração de rendimentos
está disponível na intranet
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Preguiça e
qualidade 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

Asserjufe organiza
excursão a Fazenda Nova

José Baptista percorre Estados
da 5ª Região.


