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QUARTA

Aniversariantes

Novembro Ministra
Eliana Calmon Alves
STJ

Sílvio Rogério dos Santos Ferreira
Gab. Des. Paulo Gadelha

Fábio Rodrigo de Paiva Henrique
Gab. Des. Manoel Erhardt

José Carlos Rodrigues da Silva
Segurança

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Dia da Ciência e Cultura

Dia do Cinema Brasileiro

Nesta quarta-
feira, o Conselho
Nacional de Jus-
tiça (CNJ) realiza
a primeira grande
mobilização de
todos os tribunais do país para garantir o
sucesso da Semana Nacional da
Conciliação, que será realizada de 1 a 5
de dezembro em todo o Brasil.
Aproximadamente 100 pessoas, entre
juízes responsáveis pela conciliação,
técnicos dos núcleos de estatística e
jornalistas das Assessorias de Imprensa
dos Tribunais de Justiça na Escola da

Semana da Conciliação é
discutida hoje em Brasília

Magistratura
Federal da 1ª
Região
(Esmaf),em
Brasília, estarão
reunidas para

elaborar um plano de trabalho para a
Semana Nacional e conseguir a adesão
do Judiciário, inclusive dos tribunais
superiores. Do TRF5 participam a juíza
federal Ara Cárita Muniz da Silva (titular
da 15ª Vara), a jornalista Cristina Ramos
(Comunicação Social do Tribunal) e o
servidor Mário Camerino (Secretaria
Judiciária).

Os ministros Maria Tereza
Rocha de Assis Moura (STJ)
e José Antônio Toffoli (AGU),
o desembargador federal
Marcelo Navarro e os juízes
federais Thaís Schilling Ferraz,
Manuel Maia, Ronivon Aragão,
Júlio Coelho Neto e Cíntia
Brunetta serão palestrantes do VI
Encontro de Juízes Federais da 5ª Re-
gião, que acontece no Cabo de Santo

Agostinho, de 6 a 8 de novembro.
Também participam como pales-

trantes os professores Mario
Giusepe Losano (Università del
Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro” e da Università degli

Studi di Torino, da Itália) e José Luiz da
Mota Menezes (Doutor em Arquitetura,
professor no Programa de Pós-Gradua-
ção em Arqueologia e Conservação do
Patrimônio/UFPE).

Encontro de Juízes no Cabo de Santo Agostinho

Os servidores
do TRF5 que
receberam,
em setembro,
a 1ª dose da
vacina contra
a hepatite A e
B (conjugada)
deverão tomar
a segunda
dose no Setor
de Enferma-
gem da DAMS,
das 9h às 17h.
O Setor lem-
bra que a dose de reforço é indispensá-
vel para garantir a eficácia do esquema
vacinal, evitando a falta de imunidade
contra a doença. Além da imunização, a
melhor estratégia de prevenção contra a
hepatite A inclui a melhoria das
condições de vida, com adequação do
saneamento básico e medidas
educacionais de higiene. No caso da
hepatite B, evitar o compartilhamento de
alicates de unha, lâminas de barbear,
escovas de dente, equipamentos para
uso de drogas; o uso de preservativos
nas relações sexuais. Informações e
agendamento: 9296/9297.

Servidores devem
tomar reforço
contra hepatite

Com o objetivo de contribuir para pre-
servação do meio ambiente, o Comitê
Sócioambiental do TRF5 instalou, na
manhã de ontem, contêineres, de cor
laranja, que vão servir de depósito para
pilhas descartáveis e baterias de
celular. Os contêineres estão
instalados no térreo do prédio-sede do
TRF5, ao lado caixa de sugestões, e
no térreo dos Anexos.

Campanha para
coletar pilhas e
baterias de celular


