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Aniversariantes
Teresa Cristina Fonseca Mendes
Gab. Des. Ridalvo Costa
Eduardo de Souza Luna
Subsecretaria do Plenário

Classificados
Vendo Renault Clio Hatch - 2005/
2005. Completíssimo - 5.000 km

rodados. IPVA 2005 quitado.
Pedro Melo - Ramal 9704.

Para anunciar basta ligar
9018, 9019 ou 9021

Peugeot 206, 1.6, 16v, 2003, completo,
27.000 km. Rogério, ramal 9735 ou

9954.4610

Pernil à primavera

Strogonoff de carne

Panqueca de frango

Sinfonia marítima

Bife à milanesa

Em parceria com a Mongeral e Icatu
Hartford, a Asserjufe está oferecendo ser-

viço de consultoria previdenciária para
servidores e associados. Agendamento e

informações com Cristiane, ramal 9581.

Consultoria previdenciária

Dia de São Pedro e São Paulo

Dia da telefonista

Dia do pescador

Ministro José Arnaldo da Fonseca
(STJ) é homenageado pelo Conselho
da Justiça Federal.

Para facilitar o acesso à Justiça
Federal, o TRF5 disponibiliza um comple-
to serviço de telefonia e uma equipe de
11 telefonistas, sendo três servidoras e
oito terceirizadas. Na Central Telefônica,
quatro profissionais são responsáveis
pelo atendimento das 8h às 19h. Já o
Serviço de Atendimento ao Público da Di-
visão de Precatórios começa às 12h e
dispõe de telefonistas para informar a
respeito dos processos. Também é ofere-
cido o Disque RPV, com o objetivo de for-
necer informações para os seis Estados
da 5ª Região. Das 7h às 18h, a popula-
ção pode obter informações sobre RPVs
através dos números: (081) 3425.9516/
9518/9572/9467.

Atendimento
telefônico facilita
acesso ao Tribunal

O Setor de Acompanhamento de Está-
gio de Nível Superior do CDRH iniciou,
esta semana, a distribuição de crachás
para os estagiários de Direito e da Área
Administrativa do Tribunal. O documen-
to contém foto, nome, matrícula e local
de trabalho e foi produzido pelo Setor
de Editoração da Divisão de Comuni-
cação Social do TRF5, que confeccio-
nou mais de 200 crachás com cor-
dões nas cores azul (Direito) e verme-

Estagiário de nível superior recebe crachá

O Conselho da
Justiça Federal
lança hoje o pro-
jeto Rádio Cida-
dania Judiciária,
que será desen-
volvido em parce-
ria com os Tribu-
nais Regionais
Federais e res-
pectivas seccio-

nais, com apoio do Superior Tribunal de
Justiça (STJ). A primeira rede de emisso-

ras a aderir ao projeto será a Radiobras,
através de acordo de cooperação com o
CJF para veicular os programas da Rádio
Cidadania Judiciária nas emissoras da
Rádio Nacional. Além do ministro
Raphael de Barros (presidente do Conse-
lho e do STJ), assinam o acordo os presi-
dentes dos cinco TRFs e da Radiobras. A
solenidade de lançamento do projeto e a
assinatura do acordo acontecem às 9h30,
no plenário do TRF da 1ª Região, em
Brasília-DF, antes do início da sessão or-
dinária do CJF.

Projeto Rádio Cidadania Judiciária
é lançado com apoio da Radiobras

lho (Área Administrativa). Informações
com Nancy (CDRH), ramal 9706.


