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Aniversariantes

07 Maio
Fernando Henrique da Silva Rêgo
Biblioteca

Antônio Fernando dos Santos Júnior
Núcleo de Protocolo e Distribuição

Igor Lacet Reis Fernandes
Gab. Des. Marcelo Navarro

QUINTA

Marco
Bruno

Dia do Oftalmologista

Dia Nacional de Prevenção da Alergia

Desembargadores prestigiam
troca de Comando na Aeronáutica

Efeito Vinculante e Concretizante
do Direito em debate na JFAL

Mostra fotográfica
marca o Dia das Mães

Os desembar-
gadores fede-
rais Luiz Alber-
to Gurgel de
Faria (presiden-
te do TRF5) e
Manoel Erhardt
(corregedor re-
gional) partici-
param, ontem,
da Passagem de Comando do II CO-
MAR, no Quartel General da corporação,
em Boa Viagem, Recife/PE. A cerimônia
militar marcou a transmissão do cargo de
Comandante do Segundo Comando Aé-

reo Regional
(COMAR) do
Major-Brigadei-
ro-do-Ar Anto-
nio Guilherme
Telles Ribeiro
para o Major-
Brigadeiro-do-
Ar Louis Jack-
son Josuá Cos-

ta. Personalidades dos meios jurídico,
político e militar da região prestigiaram a
solenidade do II COMAR, que tem
abrangência sobre os nove Estados da
Região Nordeste do Brasil.

A partir das 18h de hoje, o juiz federal
Rosmar Antonni Rodrigues Alencar mi-
nistra palestra sobre “Efeito Vinculante
e Concretizante do Direito”, dentro do
projeto Quinta Jurídica, no auditório da
Justiça Federal em Alagoas. O Projeto
é destinado a magistrados, servidores
e estagiários de Direito da Seção Judi-

Nesta quinta-feira, às 17h, as mães do
TRF5 serão homenageadas com uma
mostra fotográfica, que reúne fotos de
servidoras e terceirizadas. A mostra, uma
realização conjunta da Diretoria Geral,
Cerimonial e Comunicação Social, será
realizada no hall de entrada do edifício-
sede. Além da exposição, o Dia das
Mães será festejado com um lanche e
entrega de lembranças.

As lojas Boticário estão oferecendo
vantagens para os servidores asso-

ciados à Asserjufe-PE. Além dos
descontos de 5% nas compras à vista,

pode parcelar, em até cinco vezes, o va-
lor das compras com o Credcheque. O
destaque deste mês são os kits espe-

ciais para o Dia das Mães. Informações
com Cristiane, 9581.

Asserjufe/Boticário

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Vírus “gripe suína”
Especialistas em segu-
rança na internet cha-
mam a atenção para o
surgimento do vírus
virtual “gripe suína”, que circula na rede
há mais de uma semana. O golpe se
dá através de e-mails aparentemente
enviados por bancos e financeiras,
com avisos e notícias falsas. Seu pro-
pósito, no entanto, é roubar senhas
bancárias e dados pessoais dos clien-
tes. A Subsecretaria de Informática do
TRF5 já advertiu para golpes seme-
lhantes aproveitando temas que foram
destaque em outras épocas, como o
caso Isabela Nardoni.

Segurança na rede

ciária de Alagoas e
das Procuradorias
da União, da Repú-
blica e da Fazenda
Nacional em Ala-
goas, além da Cai-
xa Econômica Fe-
deral e da Defensoria Pública da União.

Via Legal aborda
combate ao racismo
e erro médico
Combate
ao racis-
mo e erro
médico
são al-
guns dos
temas tratados, esta semana, pelo pro-
grama Via Legal, realizado pelo Centro
de Produção da Justiça Federal
(CPJUS). A reportagem da 5ª Região
apresenta um caso de erro médico ocor-
rido no interior de Pernambuco. O espe-
cial será transmitido pela Rede da TV
Educativa (dia 9 de maio, às 8h30) e
Rede Cultura (dia 9 de maio, às 7h30).


