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TERÇA

Aniversariantes

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Cecy de Andrade Leite Cavalcanti
Gab. Des. Margarida Cantarelli

Promulgação da
1ª Constituição
do Brasil (1824)

Estudantes e profissionais de Direito
e Jornalismo participam de debates
no TRF5.

Profissionais de impren-
sa e assessores de
Comunicação Social de
órgãos públicos partici-
pam do III Encontro de
Assessores de Comu-
nicação da Justiça
Federal, que acontece
amanhã e quinta-feira,
no Superior Tribunal de Justiça.
Promovido pelo Centro de Estudos
Judiciários do Conselho da Justiça
Federal, o evento visa dar continuidade ao
processo de integração entre as

assessorias do CJF, dos
Tribunais Regionais
Federais e da Justiça
Federal de primeira
instância, promovendo a
capacitação e o aprimo-
ramento de conhecimen-
tos técnicos e teóricos,
além do intercâmbio de

experiências. Na sexta-feira, pela manhã,
a assessora de Comunicação do CJF
Roberta Bastos reúne-se com jornalistas
do Centro de Produção da Justiça
Federal (CPJUS) e dos cinco TRFs.

CJF reúne assessores de
comunicação em Brasília

A Justiça Federal na Paraíba (JFPB)
promove a V Semana Cultural, em
homenagem aos 40 anos de reinstala-
ção da JFPB. O evento ocorre no
período de 31 de março a 4 de abril,
no auditório da Justiça Federal, em
João Pessoa. A abertura será realizada
pelo diretor do Foro, juiz federal
Rogério Fialho, às 17h da próxima
segunda-feira. Com programação

especial voltada para a valorização do
servidor, a V Semana Cultural será
mesclada com apresentação de show
intimista (violão e violino), orquestra de
violões, exposições coletivas dos
servidores, lançamentos de revistas e
de CD e exposição do acervo do
ministro Bento de Faria (STF), além de
espetáculo com o poeta popular
Jessier Quirino.

Justiça Federal na Paraíba realiza Semana Cultural

A Justiça Federal em Alagoas abriu ins-
crições para conciliadores dos Juizados
Especiais Federais (JEFs). As inscrições
encerram esta semana e devem ser
feitas até quinta-feira, das 13h às 18h e,
na sexta-feira, o atendimento ocorrerá
das 8h às 13h. Os interessados devem
se dirigir à sede da Seção Judiciária de
Alagoas, situada na Avenida Menino
Marcelo, S/N, Serraria, Maceió/AL.

JFAL abre inscrição
para conciliadores

A Divisão da Folha de Pagamento
preparou para os servidores que
receberam diárias no ano de 2007
um comprovante de rendimentos só
com estas informações. Os
comprovantes estão sendo
entregues diretamente ao servidor,
no seu setor ou na própria Divisão
da Folha, localizada no 6º andar do
edifício-sede. Mais informações
através do ramal 9565.

Com a conclusão de
parte da reforma do
TRF5, diversos seto-
res do Anexo III se
deslocaram para o
edifício-sede. Já
estão instalados no 6º
andar e atendendo pelos
mesmos ramais as Subsecre-
tarias de Pessoal, Orçamento
e Finanças e Material e
Patrimônio, além da Divisão
de Folha de Pagamento. A
Secretaria Administrativa e a
Divisão de Assistência Médica e Social
(DAMS) permanecem no Anexo III.

Mudança para
edifício-sede

Comprovantes para
Imposto de Renda

Jessier Quirino


