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Natal no Sítio do Pica-Pau-

Amarelo

A Cia. Teatral
Néia e Nando traz uma
divertida peça. A trama
é sobre o menino
Pedrinho que resolve
passar as férias de final de ano na casa da vovó
Benta, junto com a turma: Narizinho, Visconde e
Emília. Porém, ele surge com a dúvida se Papai
Noel realmente existe. A vovó então tem uma
ideia, pede que todos escrevam uma carta para o
bom velhinho pedindo que ele visite o sítio. Será
que o Papai Noel vai aparecer? Até 27/11, no Teatro
Brasília Shopping. Sábados e domingos, às 15h e
às 17h. Inteira: R$30. Meia: R$15. Informações:
8199-2120.

NESTE NATAL REALIZE O SONHO DE UMA CRIANÇA!

1 º Salão de Negócios da

Acessibilidade, Reabilitação e

Inclusão Social
Esse evento terá como

tema principal a geração de
trabalhos e rendas para as pessoas
com deficiências. Haverá uma
exposição com produtos e
s e r v i ç o s n o c a m p o d e
acessibilidade, reabilitação e
inclusão social. Em conjunto serão apresentados
seminários, oficinas, shows e rodada de negócios.
De 14 a 16/11, no Centro de Convenção Ulysses
Guimarães, das 10h às 22h. Entrada franca.
Informações: 3226-3321.

Esse é o nome da Campanha de Natal da SJDF que realizará o sonho de

várias crianças.

Para isso, basta você se dirigir até uma árvore de Natal que está em
cada saguão dos blocos C, D e G de nossa Seccional, e pegar um cartãozinho
com o nome de uma criança, que são filhos ( até doze anos) dos terceirizados
que trabalham nesta Seccional. Essa criança será presenteada por você,
servidor!

Após escolher a criança que deseja presentear, ligue para a Seção de
Comunicação Social (Secos) 3221.6261, 3221.6262, 3221.6265 para saber a
idade da criança, e informe, também, o seu nome e ramal. Dessa forma, a Secos saberá para qual criança
você dará o presente.

A entrega do presente precisa ser feita na Secos até o dia 12 de dezembro, com o nome da criança
identificado no presente.

SJDF não funcionará no dia 15 de novembro
A Diretoria do Foro da Seção Judiciária do Distrito Federal, por meio da Portaria DIREF nº 001, de 03 de

janeiro de 2011, resolve que não haverá expediente no dia 15 de novembro (feriado pelo Dia da Proclamação da
República).


