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Aniversariantes
Fernanda Porto de Araújo Lima
Quarta Turma
Solange G da Fonseca Pereira
Administração Predial
Wagner Albuquerque M Silva
Informática

Promoção na Asserjufe
No stand montado na Asserjufe, a GG

Disk Ótica oferece desconto de 20% na
compra de óculos de grau e dá de

brinde óculos de sol.

Classificados
Zafira CD, 2003/2003, prata, 2.0, 8v,

32.000km rodados, única dona.
Ramal 9622, com Marcos

Carne chinesaBacalhau à D. NotaPernil à primaveraEscondidinho de carnde de solRabada
Dobradinha

Vendo Astra Sedan/2003 completo.
Falar com Djalma, ramal 9187 ou

9282.8228

Dia da Lei do
Ventre Livre

Instalado em Gravatá pelo presidente do
TRF5, desembargador federal Francisco
Cavalcanti, no final de maio deste ano, o
primeiro Posto Avançado dos Juizados
Especiais Federais em Pernambuco terá

suas oito primeiras audiências realizadas
nesta sexta-feira, pelo juiz federal
Tarcísio Barros Borges. A instalação do
Posto faz parte do processo de
interiorização da Justiça Federal na 5ª
Região e vem recebendo processos
movidos contra o Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS). O Posto
Avançado está beneficiando mais de 110
mil habitantes dos municípios de
Gravatá, Pombos e Chã Grande e os
processos ali recebidos são distribuídos
para as 14ª, 15ª e 16ª Varas Federais da
Seção Judiciária de Pernambuco
(SJPE).

Juizado Especial Federal faz
primeiras audiências em Gravatá A luta de milhares de brasileiros

para ingressar no serviço público, a
perigosa mistura entre álcool e
trânsito e conquistas previden-
ciárias de uma quilombola são
alguns dos assuntos do Programa
Via Legal desta semana. Uma das
reportagens denuncia uma
irregularidade comum no serviço
público: o desvio de função. A
matéria faz um alerta para esses
funcionários, porque os
problemas podem aparecer na
hora da aposentadoria. O
programa será exibido no próximo
sábado, às 8h30 (TV Educativa) e às 9h
(Rede Cultura).

Via Legal aborda
desvio de função

Para anunciar basta ligar
9018, 9019 ou 9005

Na semana passada, servidores do
Tribunal entregaram à Escola Nossa
Senhora do Pilar (Bairro do Recife)
mais de 600kg de alimentos não
perecíveis arrecadados na Seleção
para Estágio de Direito no TRF5. A
entrega foi feita à direção da unidade
de ensino, que ficará responsável pela
distribuição dos donativos entre os
moradores da comunidade.

Os servidores que possuem saldo a
receber de juros de mora de 11,98%
(1994-1998) deverão preencher o
formulário de informação, disponibilizado
na intranet, para ver se há ou não decisão
judicial em seu favor. O formulário deve
ser entregue o mais rápido possível.
Informações com Patrícia, Gileno ou
Joana, ramais 9345/9342/9565. 

Servidor deve preencher
formulário sobre 11,98%

Alimentos doados à comunidade do Pilar

Corregedor do TRF5 lança livro jurídico em
São Paulo.


