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Dia do Compositor

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Ministro Humberto
Eustáquio Soares Martins
STJ

Juíza Federal Joana
Carolina Lins Pereira

SJPE

Alexandre Jorge da Costa Lima
Gab. Des. Vladimir Carvalho

Izabel Cristina F. de Oliveira Souza
Núcleo de Distribuição

Bruna Lisboa de Azevedo
Gab. Des. Francisco Cavalcanti

CPL recebe propostas para exploração
do restaurante
A Comissão Permanente de Licitação
(CPL) do Tribunal Regional Federal da 5ª
Região (TRF5) recebe nesta quinta-feira,
dia 9, na Sala da CPL, no 8º andar do
edifício-sede, os envelopes de habilita-
ção e de propostas comerciais referen-
tes à cessão do espaço, localizado no
16º andar do edifício sede, para explora-
ção de restaurante. O espaço, com 260
metros de área útil e capacidade para
140 lugares, foi totalmente reformado. A
estrutura recebeu novo sistema de
exaustão e tubulações  condutoras do
gás de cozinha para garantir que  o pro-
cesso de manipulação e cozimento dos

alimentos seja realiza-
do no próprio local. Os
serviços do antigo res-
taurante foram sus-
pensos para a realiza-
ção de uma reforma
geral no espaço,
como troca de piso,
substituição de divisó-
rias e iluminação. Dia-
riamente circulam
aproximadamente 1,2
mil pessoas na sede do prédio do Tribu-
nal, entre servidores, desembargadores,
procuradores e advogados. Com base

Estágio de Direito
no MPPE
O Ministério Público de Pernambuco
(MPPE) encerra nesta terça-feira as ins-
crições para a seleção de estágio na
área jurídica. Os candidatos devem estar
cursando a partir do 5º período ou tercei-
ro ano do curso de Direito. Ao todo, es-
tão sendo oferecidas 148 vagas. Inscri-
ções no site www.sismeta.com.br.

Criança Talento reúne
mais de 60 trabalhos
Os trabalhos  produzidos pelos filhos
dos magistrados e servidores desta
Corte para o projeto Criança Talento
estarão expostos, a partir do dia 16, no
hall de entrada do edifico- sede. O
acervo reúne mais de 60 trabalhos (de-
senhos e pinturas)  produzidos por
crianças de 6 a 10 anos. O Criança Ta-
lento está no segundo ano consecutivo

Segunda dose da vacina
contra hepatite
A partir desta quarta-feira, o Setor de
Enfermagem da DAMS estará aplican-
do a 2ª ou 3ª dose da vacina contra a
hepatite (A e B) nas  pessoas que no
ano passado  receberam a primeira
dose contra  a doença. A imunização
contra a hepatite B visa combater uma
doença que em 5% dos casos pode
ser fulminante, porque algumas pesso-

as podem
não eliminar
o vírus e evoluir para hepatite crônica,
uma das causas de câncer hepático e
cirrose. Durante a campanha de vacina-
ção realizada no mês passado, 230 ser-
vidores tomaram a primeira dose da va-
cina. Para agendamento e outras infor-
mações ligar para o ramal 9296.

e tem o objetivo
de estimular o gos-
to da garotada pe-
las artes e valorizar
os dons artísticos
de cada uma. A
mostra ficará em
exposição do dia
16 ao  dia 24.

nesses dados, a estimativa é de que o
movimento médio fique em torno  de 300
almoços por dia.


