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TERÇA

Margarida Cantarelli
recebe diretores da
ESMAFE
A desembargadora federal Mar-
garida Cantarelli (diretora da Es-
cola de Magistratura Federal da
5ª Região)
recebeu,
na manhã
de ontem,
a visita dos
dirigentes
dos núcle-
os seccio-
nais da Es-
mafe5. Du-
rante o en-
contro fo-
ram apre-
sentadas
as propos-
tas da Es-
cola para o
segundo
semestre
deste ano, além de palestras e cursos
que serão oferecidos aos magistrados. A
diretora da Esmafe5 salientou, ainda, a
importância de instalar equipamentos de
videoconferência nas Varas do interior,
afirmando que pretende acabar sua ges-
tão com todos estes equipamentos insta-
lados.

No próximo dia 30, o TRF da 5ª Região
promove audiência pública para
contratação de empresa especializada
em plano privado de assistência à saú-
de. Para participar, é necessário que a
empresa ofereça a prestação continua-
da de atendimentos médico-hospitalar,
ambulatorial, laboratorial, exames com-
plementares e serviços auxiliares de
diagnósticos, terapias e internações clí-
nicas, cirúrgicas e obstétricas, além de
internações em Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI) e utilização de leitos espe-

Audiência pública definirá plano de saúde
ciais. O TRF5 ainda exige que o plano
não tenha limite financeiro para atendi-
mento aos magistrados, servidores
ativos, aposentados e pensionistas do
quadro de pessoal da Justiça Federal
de Primeiro e Segundo Graus da 5ª
Região, bem como aos seus servido-
res requisitados e ocupantes de cargos
em comissão e respectivos dependen-
tes. Os requisitos básicos exigidos
para a contratação da empresa encon-
tram-se no Termo de Referência,
disponibilizado no site www.trf5.jus.br.

No início
de agosto,
a Seção
de Saúde
da DAMS
distribuirá
panfletos
educativos
que infor-
mam como
prevenir,
diagnosti-
car e quais
os trata-
mentos
adequados
para evitar
os cânce-
res de

próstata e de boca. Os panfletos serão
disponíveis a todos os servidores do
TRF5. O informativo será distribuído no
horário do expediente, no hall de entrada
desta Corte.  A DAMS vai reproduzir pan-
fletos distribuídos pelo Ministério da Saú-
de e Instituto Nacional do Câncer.

DAMS distribuirá
panfletos educativos

A escola de idiomas Yes, situada em
Boa Viagem, concede descontos na ma-
trícula e mensalidade dos cursos de in-
glês e espanhol para servidores do
TRF5 e seus dependentes. São ofereci-
das turmas nos turnos da manhã, tarde e
noite, nas segundas e quartas ou terças
e quintas, além de turmas com aulas só
aos sábados. A sexta-feira é um dia ex-
clusivo para reposição de aula ou plantão
de dúvidas. Informações: 3461-2516
(Alyne ou Kelly).

Yes idiomas dá
desconto a servidor

O presidente do TRF
da 5ª Região, desem-
bargador federal
José Baptista de Al-
meida Filho, partici-
pou ontem da posse
solene da Mesa Dire-
tora do Tribunal de
Justiça de Pernambu-
co (TJPE) para o biê-
nio 2008/2010. Os
desembargadores Jones Figueirêdo Al-
ves e Bartolomeu Bueno tomaram posse
como presidente e vice-presidente do

TJPE. A Sessão So-
lene foi realizada às
17h, no Teatro de
Santa Isabel. O de-
sembargador Jones
Figueiredo foi eleito
pelo Pleno do TJPE
no dia 26 de junho,
quando assumiu o
cargo oficialmente.
Ele ocupa a vaga

deixada pelo desembargador Og Fer-
nandes, que assumiu a cadeira de minis-
tro no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

José Baptista prestigia posse da
Mesa Diretora do TJPE


