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Comprovante de

renda estará na

Intranet amanhã

Forum homenageia centenário do Rotary Boticário mostra
produtos no térreo

Vara de Petrolina será inaugurada amanhã

Pratos do DiaDobradinha
Moqueca de peixeBacalhau ao PaivaCamarão na morangaLombo ao molho ferrugemFeijão de coco

O recifense Emerson
Fagner Alves da Silva
trabalha na recepção
do Gabinete da Presi-
dência, no 15º andar
deste edifício-sede,
desde 2003. Emerson
é terceirizado e está
cursando o terceiro período de Direi-
to, na Universo. Nas horas vagas, gos-
ta de navegar na Internet, ir ao cinema
e ler.

A diretora da Divisão de Pagamen-
to Pessoal, Ana Lucena, informa
que a partir de amanhã o compro-
vante de rendimentos ano-base
2004, para a declaração do Impos-
to de Renda - exercício 2005, es-
tará disponibilizado na Intranet. A
Receita Federal vai liberar o pro-
grama no dia 1º de março. Na ter-
ça-feira passada, fo-
ram encaminhados
para o e-mail de todos
os servidores alguns
esclarecimentos so-
bre o comprovante de
rendimentos.

Hoje e amanhã, O Boticário estará com
toda sua linha de perfumes e cosméti-
cos, incluindo protetor solar e cremes
hidratantes, à mostra no Posto da
Asserjufe, no térreo deste edifício-sede.
Os produtos podem ser adquiridos com
pagamento parcelado e descontado em
folha de pagamento, para os associados.

A realização do IV Ciclo de
Estudos Jurídicos da Justi-
ça Federal em Petrolina vai
assinalar amanhã a instala-
ção da 17ª Vara Federal de
Pernambuco, naquele muni-
cípio. O Ciclo de Estudos
será aberto pela presidente
Margarida Cantarelli, às 9h,
no auditório Josepha Coelho de Sou-
za, na sede da Justiça Federal de
Petrolina. Em seguida, o
desembargador federal Marcelo
Navarro estará proferindo conferência
sobre o tema “Aspectos Constitucio-
nais do Mandado de Segurança”. Às
11h, o  juiz federal Frederico Pinto de
Azevedo e o  juiz federal Tarcísio Bar-
ros Borges, apresentarão às autorida-

des convidadas as novas
instalações da 17ª Vara. À
tarde, o Ciclo de Estudos
prossegue com o painel
“Competência dos Juizados
Especiais Federais Cíveis”,
apresentado pelo juiz federal
Francisco de Barros e Silva
Neto. Às 15h30, a juíza fe-

deral Amanda Torres de Lucena estará
expondo o painel “O Papel da Justiça
Federal no Combate à Criminalidade”.
A instalação de uma nova Vara Federal
em Petrolina faz parte do programa de
interiorização das ações da Justiça Fe-
deral na 5ª Região. Esta é a sétima
Vara Federal inaugurada na gestão da
presidente Margarida Cantarelli, desde
sua posse, em março de 2003.

O Tribunal Regional Federal da 5ª Re-
gião e o Rotary Internacional Distrito
4.500 estarão promovendo dias 10 e 11
de março o I Fórum de Ética
Convivencial. O evento, que assinala a
passagem do centenário de fundação do
Rotary Internacional, será coordenado
pelo desembargador Jones Figueiredo,
pelo juiz federal Ivan Lira de Carvalho e

pelo engenheiro Mário Antonino. A confe-
rência de abertura abordará o tema “Éti-
ca Convivencial – Instrumento de Harmo-
nia na Sociedade Moderna”. Da progra-
mação científica constam exposições e
debates. Entre os expositores, o ex-mi-
nistro da Fazenda Gustavo Krause estará
discorrendo sobre o tema “Ética e Políti-
cas Públicas de Convivência Social”.

A Asserjufe realiza hoje Assembléia Geral Extraordinária, na Escola de Magistratura Federal (Esmafe), às 14h, para todos os seus
associados. Estão na pauta de discussões o reajuste da contribuição, sede social e prestação de contas.
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