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SEGUNDA

Aniversariantes

Na próxima sema-
na, técnicos do Tri-
bunal de Justiça de
Roraima (TJRO)
visitarão a sede da
Subseção Judiciá-
ria de Campina
Grande (PB) para
conhecer mais de-
talhes sobre o Pro-
jeto Leilão Eficaz,
com o intuito de adotar a mesma
metodologia no TJRO . O projeto da 10ª
Vara Federal da Paraíba, situada em
Campina Grande, surgiu com o intuito de

Projeto Leilão Eficaz servirá de
modelo para TJ de Roraima

proporcionar maior
transparência e
eficácia aos leilões
judiciais, refletindo
de forma positiva na
prestação jurisdicio-
nal. A visita de
representantes do
TJ de Roraima será
acompanhada pela
equipe da Seção de

Informática da Justiça Federal na Paraíba,
responsável pelo desenvolvimento do
software que permitiu uma maior
divulgação do projeto, via internet.

Começa hoje e segue até
sexta-feira, no auditório da
Universidade Federal de Sergipe (UFS),
o XVII Simpósio Transnacional de
Estudos Científicos, que este ano tem
como tema “Constitucionalismo -
Homenagem aos 20 anos da
Constituição Brasileira”.  O simpósio,
que contará com palestrantes do Brasil,
Argentina, Bolívia e Uruguai, é uma
iniciativa da Seção Judiciária de
Sergipe, Núcleo da Esmafe/SE, Escola
Judiciária Eleitoral de Sergipe, UFS e
Faculdade de Direito da Universidade
de Buenos Aires.

Simpósio homenageia
Constituição
Brasileira

A ONG Moradia e Cidada-
nia, em parceria com a
Caixa Econômica Federal
e Intelbras, realiza um
programa de capacitação
para ex-estagiários de
nível médio do TRF5. O
programa tem duas sema-
nas de duração e conta com treinamento
sobre Telecom (reconhecimento de
equipamentos, instalação de hardware,

configuração, redes e se-
gurança no trabalho) e no-
ções de como atuar no
mercado, organizar e mon-
tar seu próprio negócio. A
iniciativa tem o objetivo de
estimular os jovens a
investirem em qualificação

profissional para o mercado de trabalho e
faz parte do compromisso de responsa-
bilidade social dessas instituições.

ONG capacita ex-estagiários do TRF5

Funcionários da Caixa Econômica
Federal entraram em greve, na última
sexta-feira (03/10). A paralisação ainda
não tem previsão de término. No posto
avançado do banco, instalado no
edifício-sede do TRF5, ainda é possível
bloquear cartões e cadastrar senhas. Em
todo o País, os terminais eletrônicos
funcionam normalmente.

Paralisação de
funcionários na Caixa
Econômica Federal

A Academia Base Fitness e Welness
está oferecendo descontos de 20% nas
mensalidades e 50% na matrícula e nas
avaliações físicas e nutricionais para
servidores do TRF5. Várias modalidades
físicas, além de modernos e seguros
aparelhos de ginástica são oferecidos.
Informações: 3242-8407 ou
www.academiabase.com.br

Academia oferece
descontos aos
servidores do TRF5

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

Informações: 9581.

Asserjufe

O Sindicato dos Trabalhadores do
Judiciário Federal (Sintrajuf/PE)
prorrogou o prazo de entrega das
autorizações para os filiados que
têm direito e querem requerer na
justiça a VPNI (Vantagem Pessoal
Nominalmente Identificada), que
substituiu legalmente, em 1997, os
antigos quintos incorporados. O
novo prazo estipulado pela direção
encerra no dia 10 de outubro.
Informações com Fátima ou Maria
Helena, 3421.2608.

Sindicato prorroga
prazo para requerer
VPNI


