
21Edição nº 877
www.trf5.gov.br

Jornal Mural Diário Produzido pela Seção de
Comunicação Social do Tribunal Regional Federal da 5ª Região Fotos: Getulio Bessoni

Novembro

QUARTA

Aniversariantes

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Juiz Federal Janilson
Bezerra Siqueira
SJRN

s
e
g
u
r
a
n
ç
a

O Conselho da Justiça Federal realizará,
no dia 26 de novembro, audiência
pública sobre “Execução Fiscal - Judicial
ou Administrativa; Jurisdição Delegada
em Execução Fiscal; Execução Fiscal
Eletrônica; e outras questões para a
realização de reforma
infraconstitucional”, no auditório do
Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Através da troca de informações entre a
sociedade e a administração da Justiça
Federal, a audiência procura por
melhores soluções para o problema da

CJF realiza audiência pública
sobre Execução Pública

execução
fiscal que
corresponde,
atualmente,
a cerca de
42% dos
processos
que
tramitam
na Justiça
Federal. Para quem deseja participar da
sessão, que começará às 14h, não é
necessária inscrição prévia.

O 24º Concurso Público para
Procurador da República tem
inscrições abertas até o dia 4 de
dezembro. A seleção destina-se
ao preenchimento de 148 va-
gas de procurador, distribuídas
em 20 Estados, sendo três
vagas em Pernambuco. As
provas estão previstas para o
dia 24 de fevereiro de 2008. A
inscrição pode ser feita na
sede da entidade (Avenida
Agamenon Magalhães, 1800
– Espinheiro). Informações:
www.pgr.mpf.gov.br.

Inscrições abertas
para concurso da PGR

DAMS investe em ações preventivas
O Curso “Cálculos na
Justiça Federal” co-
meçou ontem, no au-
ditório da Seção Ju-
diciária do Ceará, em
Fortaleza, sendo mi-
nistrado pelos servi-
dores Daniele Rodri-
gues Ramos e Anselmo Oliveira da
Silva. A aula, realizada das 9h às 11h30,
foi transmitida por videoconferência

para o TRF5 e Se-
ções Judiciárias vin-
culadas. Na ocasião,
os palestrantes enfo-
caram a sistemática
dos processos na
área tributária e
previdenciária,

detalhando na prática a aplicabilidade
dos juros, inflação e impostos. O curso
continua amanhã, nos dias 27 e 29.

TRF e Seções acompanham curso por videoconferência
Hoje e amanhã, das 13h às 18h, a DAMS/Seção de
Saúde promove minipalestras em todos os setores do
TRF5, visando convocar servidores e requisitados
para fazerem o exame preventivo, que faz parte do
programa “Saúde Preventiva”. Na ocasião, será
realizada uma pesquisa através do preenchimento de
um questionário. Os servidores deverão entregar os
formulários e fazer a coleta de sangue no foyer do
Pleno, nos dias 23, 28 e 30, das 7h30 às 10h30. Mais
informações: 9296.

Presidente do TRF5 reúne diretores
de Foros.

A obrigatoriedade
do uso do cinto de
segurança é para todos
os ocupantes dos
veículos, independente da via
que esteja sendo utilizada.
Mantenha os cintos sempre em
bom estado e nunca os prenda
enrolados ou dobrados, para
não reduzir sua eficiência. Uso
de cinto de segurança no banco
de trás também é obrigatório.
Fonte: http://www.transportes.gov.br


