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Dia do Agricultor

Layette de Sousa Lima
Secretaria Judiciária

Viles Clóvis de Araújo Júnior
VIP- Segurança

Gilson Dipp reúne Turma Nacional
de Uniformização dos JEFs

Nesta segunda-feira,
o ministro Gilson
Dipp (coordenador-
geral da Justiça Fe-
deral) preside a ses-
são ordinária da Tur-
ma Nacional de Uni-
formização da Juris-
prudência dos Juiza-
dos Especiais Fede-
rais (JEFs). O encon-
tro será realizado às
13h, na sala de reuniões do Conselho
da Justiça Federal (CJF), em Brasília. A

Turma é composta
por dez juízes fede-
rais provenientes das
turmas recursais dos
juizados especiais fe-
derais, sendo dois de
cada região da Justi-
ça Federal, sob a
presidência do minis-
tro Gilson Dipp. As
decisões da Turma
uniformizam, em âm-

bito nacional, o entendimento jurispru-
dencial nos juizados especiais federais.

Simpósio debate
Ciências Criminais
Especialistas da área
jurídica estarão reuni-
dos no I Simpósio
Paraibano de Ciên-
cias Criminais, de 11
a 13 de setembro,
em João Pessoa/PB.
Com o tema “É pos-
sível sim, reduzir a
criminalidade”, o ad-
vogado e professor
da Universidade Fe-
deral do Paraná,
René Ariel Dotti, às 19h, fará a abertura
do evento. Informações:
www.mauriciodenassau.edu.br.

Sites e e-mails com
novo endereço
Todos os sites do Poder Judiciário no Brasil
mudaram os domínios de “gov.br” para
“jus.br”. Os servidores do Tribunal e das
Seções Judiciárias vinculadas também de-
vem ficar atentos à mudança no acesso de
seus correios eletrônicos. Por enquanto, as
duas terminações estão funcionando e o servidor pode acessar a caixa de e-mails
através do usuário@trf5.gov.br ou do usuário@trf5.jus.br. Entretanto, é necessário
que todos os servidores comecem a se adaptar à utilização do “jus.br”, além de atua-
lizarem os seus contatos com a nova terminação.

Estão abertas as
inscrições para curso
de Tai Chi Chuan
Já estão abertas as inscrições para o
curso de Tai Chi Chuan, que será pro-
movido pela DAMS nos dias 18 e 20
de agosto, às 17h, na sede da
Esmafe5 (Anexo I). A arte marcial chi-
nesa é conhe-
cida pelos be-
nefícios para
uma vida lon-
ga e saudável.
O curso é
destinado es-
pecificamente
ao público
masculino do
TRF5 e faz
parte da cam-
panha voltada
para a saúde preventiva e bem-estar
do homem. Informações: 9296.

Estagiário universitário
deve trazer comprovante
de matrícula no semestre
Até o próximo dia 30 de agosto, os uni-
versitários que estagiam no TRF5 deve-
rão trazer o comprovante de matrícula re-
lativo ao segundo semestre letivo de
2008. O Setor de Estágio de Nível Supe-
rior informa que os estudantes de facul-
dade com matrícula anual precisam apre-
sentar o  comprovante de pagamento
desse semestre. Outras informações
com Nancy: 9835.

Visite a sala da Asserjufe (16º an-
dar) e se informe sobre as vanta-
gens oferecidas aos associados.

Informações: 9581.

Asserjufe


