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QUINTA

Aniversariantes
Maria Etelvina Natário de Sá Leite
DAMS

Adriano Novaes Cabral
Apoio Especial

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Justiça Federal e Caixa Econômica
promovem mutirões em Alagoas

Homens e mulheres, dos 20 aos 39 anos,
devem se vacinar contra a rubéola. A
campanha de vacinação vai até o dia 12
de setembro, nos postos de saúde. No
prédio da Prefeitura do Recife (térreo)
tem um posto de vacinação, que funciona
até esta sexta-feira (22 de agosto), das 9h
às 17h. O servidor do TRF5 pode
aproveitar a facilidade de acesso e ficar
imunizado. Os interessados devem levar
carteira de identidade.

Posto de vacinação
contra a rubéola

Doação de sangue
A servidora Elizabeth Lins (Revista)
solicita aos funcionários do TRF5 a
doação de qualquer tipo sanguíneo
ao IHENE, em nome de Maria Clara
Pinheiro de Albuquerque Melo, que

se encontra no Hospital de Fraturas.

Luciana Costa (servidora do TRT/
6ª), deseja permutar com servidor

da Seção Judiciária de Pernambu-
co. Contatos: (81) 9948.9422 e
lucianaqgcosta@hotmail.com.

Permuta

Visite a sala da Asserjufe (16º an-
dar) e se informe sobre as vanta-
gens oferecidas aos associados.

Informações: 9581.

Asserjufe

O desem-
bargador fede-
ral Francisco
Wildo Lacerda
Dantas
(corregedor-
geral do TRF5)
será agraciado
com a Medalha
do Pacificador,

Francisco Wildo recebe Medalha do Pacificador
conferida pelo Exército Brasileiro. A
comenda é concedida a autoridades ci-
vis e militares que prestaram relevantes
serviços à instituição. A entrega será re-
alizada na próxima segunda-feira (25 de
agosto), data em que se comemora o
Dia do Exército Brasileiro e Dia do Sol-
dado. A cerimônia ocorrerá a partir das
10h, no Quartel-General do Exército,
em Brasília.

Até amanhã, a Justiça
Federal em Alagoas e
a Caixa Econômica
Federal (por meio da
ENGEA, estatal
federal criada em
2001 com a missão
de administrar
contratos antigos do
Sistema Financeiro da Habitação)
realizam mutirões para atender
mutuários interessados em negociar
débitos. As audiências de conciliação
com os juízes da 1ª, 3ª e 4ª  Varas
Federais tiveram início na última
segunda-feira. Foram convocadas 130

pessoas, incluindo
até mutuários com
processos na
segunda instância,
pois a meta é a
negociação. Além de
servidores da Justiça
Federal estão
presentes

representantes da ENGEA, num esforço
conjunto para o fechamento de acordos
com os mutuários. A conciliação
favorece o processo de paz social e
torna a Justiça mais efetiva com a
redução dos conflitos e do tempo para a
análise dos processos judiciais.

No penúltimo dia
da Semana de
Saúde Masculina,
a DAMS orienta
sobre a preven-
ção ao câncer de
boca, com a parti-
cipação das den-
tistas Eleonora

Burgos e Alda Barreto que fazem parte
do núcleo de saúde do TRF5. A
campanha contará com distribuição de
folders e brindes para a higiene bucal,
das 11 às 13h. O evento ainda terá
aferição de peso, altura e IMC (índice de
massa corpórea), no Anexo III, das 14 às
17h. Na tarde de ontem, servidores
assistiram à explanação de Krav-Magá,
no térreo do TRF5.

Campanha preventiva
destaca saúde bucal
nesta quinta-feira

Apresentação de
Krav-Magá


