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Aniversariantes
Simone Coelho Nunes Falcão
Gab. Des. José Maria Lucena
Andreza Fernanda do Nascimento
Gab. Des. Geraldo Apoliano
Marcelo Pires de Sousa
Gab. Des. Ubaldo Cavalcante

Galinha cabidela

Guisadinho à brasileira

Carne assada ao pimentão

Lasanha

Omelete de f
rango

De acordo com o CJF, a dotação orçamen-
tária destinada ao pagamento de
precatórios e RPVs resultantes de senten-
ças da Justiça Federal, para 2006, deve
girar em torno de 7,7 bilhões.

Funcionários da área de segurança e
servidores do TRF5 participaram, na
última sexta-feira, de uma palestra
sobre Prevenção e Combate ao In-
cêndio, ministrada pelo 1o Sargento
Rogério Costa, do Corpo de Bombei-
ros. O objetivo da palestra é reativar
o Grupo de Emergência desta Corte,
que será formado por funcionários
preparados para coordenar a saída
de pessoas do prédio em caso de in-
cêndio e prestar atendimento de pri-
meiros socorros. Servidores interes-
sados ainda podem fazer parte do
grupo. Informações: 9008 ou 9004.

TRF5 reativa Grupo de Emergência
O Projeto de Lei nº 5.828, que cria
o processo virtual no Poder Judici-
ário, foi aprovado pela Comissão
de Constituição e Justiça da Câ-
mara dos Deputados. Isso permi-
te que todos os processos que
tramitam na Justiça Federal, es-
tadual, trabalhista, juizados es-
peciais e tribunais superiores,
possam tramitar exclusivamente
por meio eletrônico. A proposta
regulamenta o meio virtual na
tramitação de ações judiciais,
comunicação de Atos e trans-
missão de peças processuais.

Câmara aprova
processo virtual

O 10º Encontro Nacional do Cerimonial
do Judiciário e Ministério Público será re-
alizado nos dias 28, 29 e 30 de agosto,
em Brasília (DF). Sob o tema “Cerimonial
do Judiciário e MP na Atualidade”, a déci-
ma edição do Encontro conta com pales-
tras de Marcilio Reinaux, presidente da
Academia Brasileira de Cerimonial e Pro-
tocolo (ABCP), Francklin Bezerra, José
Júlio dos Reis, Silas da Costa (TJPE) e
Andréa Balsini (TRF1).

Encontro de Cerimoniais
será de 28 a 30 de agosto

O Conselho da Justiça Federal realiza a
IV Jornada de Direito Civil, no período
de 25 a 27 de outubro, em Brasília
(DF). Até o dia 18 de agosto, os interes-
sados em participar do evento devem
se inscrever e enviar seus enunciados
para o e-mail eventos@cjf.gov.br. O re-
sultado da seleção dos enunciados será
divulgado entre 18 e 22 de setembro.
Informações: www.justicafederal.gov.br.

IV Jornada de Direito
Civil realiza inscrições

Classificados
Fusca 80, branco, lindo, original,

IPVA pago. Ramais 9379/9381,
falar com Ewerson

Peugeot 206, 1.6, 16v, 2003, com-
pleto, 27.000 km. Rogério, ramal

9735 ou 9954.4610

Arte
Vendem-se obras de arte de diver-

sos autores. Tratar com Ângela Câ-
mara, ramal 9541 ou 9192.7876

Para anunciar basta ligar
9018, 9019 ou 9021


