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A SJDF realizará, em parceria com a Caixa
Econômica Federal (CEF), mais um mutirão de
conciliação do Sistema Financeiro de Habitação
(SFH), de 27 a 31 deste mês, das 13h30 às 17h30, no
auditório do Edifício-Sede I da Justiça Federal
(SAUS Quadra 2, Bloco G). Para essa etapa, foram
selecionados aproximadamente 200 processos.

O evento será conduzido pela diretora do
foro e coordenadora do Núcleo de Conciliação da
SJDF, juíza federal Gilda Maria Carneiro
Sigmaringa Seixas, e já confirmaram presença as
juízas federais Ana Paula Martini Tremarin Wedy
(16ª Vara Federal desta Seccional), Iolete Maria
Fialho de Oliveira (Subseção Rio Verde/GO) e
Emília Maria Velano (Seção Judiciária de MG). A
expectativa é de que os mutuários consigam,
como de costume, descontos significativos, os
quais irão variar de acordo com o valor do crédito
concedido e tempo de inadimplência.

No dia 21 de agosto,
a SJDF realizará a palestra
Comunicação Assertiva,
e m c o n t i n u i d a d e a o
programa Terça Gerencial,
a ser ministrada pela
professora Suely Cobucci. O evento será no
auditório do Edifício-Sede I, das 14h às 16h, e as
horas dessa capacitação serão computadas aos
participantes como de treinamento gerencial.

Para se inscrever, envie um e-mail para
. Mas não demore, pois

há apenas 50 vagas.
treinamento.df@trf1.jus.br

Programa desenvolvido pela Unicorp, no qual
cada seção judiciária da 1ª Região se responsabiliza por
um tema e promove uma palestra para transmissão
por videoconferência às demais seccionais

Fôlder dá dicas de saúde para os homens

3ª Semana de Conciliação do SFH Terça Gerencial

15 de agosto  Dia da Informática Resultado da promoção

anunciada na edição n. 401

O Programa de Qualidade de Vida e Bem-Estar de Magistrados e
Servidores (Pro-Bem) preparou um fôlder intitulado “Saúde do homem”.

O material traz dicas de prevenção de diversas doenças como o câncer de
pulmão, diabetes, hipertensão arterial, entre outras. O fôlder está disponível na
Intranet, em “Destaques”.

A SJDF dá os parabéns a todos os
profissionais do setor, especialmente os
do Nutec e Numoi, desde aqueles que
tanto nos ajudam no dia a dia, até os que
colaboram para o progresso mundial.

P a r a h o m e n a g e á - l o s ,
selecionamos algumas frases interessantes e
engraçadas da Internet, que farão especial sentido
aos assistentes, técnicos e analistas de TI:
“Um [ESC] vale mais que mil palavras”; “Minha vida é um
livro aberto… em uma criptografia de 1024 bits”; “O olho
do dono é que acelera o download”.

Veja mais frases em .http://operariosdaweb.com.br

Confira as 3 dicas para passar em
concurso público do assistente técnico
Dário Sousa, ganhador dos ingressos para
a peça Como Passar em Concurso Público:

1ª - Deus pode ser uma fonte
de ânimo e consolo, de força para viver e
prosseguir;

2ª - Motivação: uma pessoa motivada é
mais feliz e produtiva;

3ª - Segurança: pensar que o concurso
público trará estabilidade para viver outros sonhos.


