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Classificados

Vendo um monitor LCD HP 17
polegadas (novo) e 01 Webcam
Logitech c/microfone embutido.
Tratar com Flávia F. 9978-7868

Para anunciar basta ligar
9018, 9019 ou 9005

Notebook HP Intel Celeron
512mb HD 60giga DVD/CDRW e

Windows XP. Tratar: Gleicy
(ramal 9305)

Dia da Propaganda

Dia do Orientador Profissional

A Justiça Federal em
Alagoas vem conseguindo
resultados expressivos
depois de pôr em prática
o “Movimento pela
Conciliação”, campanha
lançada pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ),
no mês de agosto. Muitas
Varas que promoveram
audiências de conciliação
tiveram índices de
acordos superiores a 70%

e a 8ª Vara Federal, em
Arapiraca, chegou a
atingir o número de
87,5% de conciliações. O
diretor do Foro da SJAL,
juiz federal Paulo
Machado Cordeiro,
informa que, no próximo
dia 8, a Justiça Federal
realizará audiências
também na 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e
7ª Varas Federais em
Alagoas.

Vendo Siena 2004. Tratar com
Alexandre, ramal 9429

No estande da Asserjufe, estão em
exibição produtos da Lacqua di Fiori.

Vende-se jogo de sofá, 2 e 3 lugares,
bom estado. Informações, ramal 9192

O desembar-
gador federal
Lázaro
Guimarães
lança o livro
“Tutela efetiva:
garantia
constitucional
de justiça
eficiente”, na
próxima quarta-
feira, às 17h,
no foyer do
Salão do Pleno
do TRF5. Na
obra, impressa pela Printer Gráfica e
Editora, o magistrado defende a tese de
que “qualquer pessoa tem direito em
todo o território brasileiro, à atuação da
Justiça, em tempo razoável e com
resultado prático eficaz”. Nesse trabalho,
o autor analisa o resultado prático e a
utilidade das decisões judiciais, suas
projeções subjetiva, espacial e temporal,
desde a formação até o encerramento da
relação jurídica processual, com base na
experiência adquirida na magistratura e
na vida acadêmica, como professor, na
Faculdade Maurício de Nassau (PE) e na
Faculdade Baiana de Ciências (BA).

Lázaro Guimarães
lança livro no TRF5

O Centro de Estudos Judiciários do
Conselho da Justiça Federal (CJF)
promove, nos dias 13 e 14 de dezembro,
das 9h às 18h, a “Oficina de Gestão
Documental da Justiça Federal”, no Rio
de Janeiro. O evento tem apoio do
Centro Cultural Justiça Federal (CCJF) e
do TRF da 2ª Região. Inscrições abertas
até o dia 5 de dezembro, pelo site
www.cjf.gov.br.

CJF realiza Oficina de
Gestão Documental

Hoje é o último dia do prazo para entrega
do recibo escolar e de reembolso da
psicoterapia, por conta da antecipação
da folha de pagamento de dezembro. A
DAMS lembra que o não cumprimento do
prazo estabelecido prejudicará o
ressarcimento no mesmo mês. Não
esquecer de apresentar o recibo original
e as cópias, com o número de matrícula.
Informações com Seyna, ramal 9864.

Último dia para entrega
dos recibos na DAMS

Justiça Federal em Alagoas
avança em conciliações

Ao promover audiências anteriores à
realização de leilões, a Vara Federal em
Arapiraca (AL) obteve 87,5% de efetiva-
ção de acordos, numa única tarde de
conciliações.


