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Aniversariantes
Maria de Lourdes Paula de Lacerda
DAMS

Lúcia de Fátima Pontes de Souza
Gab.Desa. Margarida Cantarelli

Rafael Chacon Lapa
2ª turma

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)
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Subseções Judiciárias de Salgueiro e
Garanhuns ganham sede própria.

A partir desta quinta-feira,
dia 13, os
desembargadores federais
do TRF5 iniciam uma série
de palestras nas Seções
Judiciárias dos Estados de
Pernambuco, Paraíba, Rio
Grande do Norte, Ceará,
Alagoas e Sergipe para
marcar o lançamento oficial
do Plano Nacional de Aper-
feiçoamento e de Pesquisa
para Juízes Federais
(PNA), para o biênio 2008/
2009. O ciclo de palestras
inicia hoje na Seção Judiciá-

ria de Pernambuco, com
a desembargadora fede-
ral Margarida Cantarelli.
Amanhã, dia 14, a
desembargadora se reú-
ne com os juízes federais
da Paraíba, enquanto os
desembargadores fede-
rais Marcelo Navarro, Ge-
raldo Apoliano  e Vladimir
Carvalho participam do
lançamento do Plano nas
Seções Judiciárias do
Rio Grande do Norte, Ce-
ará e Sergipe, respectiva-
mente. Na segunda-feira,

dia 17, os magistrados da Justi-
ça Federal de Alagoas rece-
bem os desembargadores fe-
derais Paulo Roberto e Fran-
cisco Wildo. O PNA prevê o
fortalecimento das ações de
aperfeiçoamento pelas Esco-
las de Magistratura, além da
unificação dos programas de
ingresso e vitaliciamento dos
novos juízes federais. O PNA
também inova com a propos-
ta de padronização dos con-
teúdos dos concursos de
seleção até a aproximação gradativa dos
profissionais com a sociedade.

Tribunal dá início ao lançamento do PNA na Região

O Código de Defesa do Consumidor
completa 18 anos neste sábado, dia 15.
Para marcar a data, a Ordem dos Advo-
gados do Brasil em Sergipe está reali-
zando uma série de palestras e debates
sobre o assunto. O tema deste ano será
“18 anos de CDC e as Perspectivas do
Direito do Consumidor no Brasil”. O
evento está sendo realizado no auditório
da OAB/SE.

OAB-SE realiza Fórum
de Defesa do Consumidor

Já está disponível no site www.trf5.gov.br
(link Recursos Humanos) o comprovante
de rendimentos pagos pelo TRF da 5ª
Região e o imposto retido na fonte, refe-
rentes ao exercício passado. A entrega
do documento ainda em fevereiro visa
agilizar a Declaração do Imposto de Ren-
da 2008 (Ano-base 2007), que deve ser
enviada à Receita Federal até o final de
abril. Informações com Robson, 9305.

Comprovante para IRPF
disponível na Intranet

O Conselho da Justiça Federal (CNJ)
está disponibilizando aos magistrados e
servidores da Justiça Federal de todo
país, mais uma ferramenta de consulta
na internet. Trata-se do Portal do Desen-
volvimento da Justiça. O portal reúne os
calendários de eventos de todas as insti-
tuições da Justiça Federal. Para acessar,
entre no site www.jf.gov.br e clique com
botão esquerdo na palavra “Ensino”.

CNJ disponibiliza Portal
do Desenvolvimento

A partir desta sexta-feira, os adeptos de
alimentos orgânicos poderão adquirir, em
novo endereço, os produtos da feira que
funcionava na área externa do TRF5. A
feira estará instalada na Praça defronte
ao Tribunal, das 11 às 17h. Além de fru-
tas, legumes, verduras e cereais produzi-
dos sem agrotóxico, será oferecida gran-
de variedade de lanches (sanduíches,
bolos, tortas, sucos e cafés).

Feira de orgânicos
em novo endereço

É fundamental que
o candidato resolva
provas e questões dos
concursos anteriores para
que se familiarize com a
abordagem da instituição
organizadora do concurso.
Além de testar o
conhecimento, também ajuda
na administração do tempo
para cada questão.

Fonte: www.cursoparaconcursos.com.br


