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22 Julho

QUARTA
Taciano Domingues da Silva Filho
Gab. Des. Paulo Gadelha

A técnica judiciária Luanda Mara
Godinho de Araújo (16ª Vara–PE)

tem interesse em permutar com
servidor da Seção Judiciária da

Paraíba para atuar em João Pessoa.
Mais informações: (81) 8713.2407,

3722-8102 (trab), 3723-3760 (res) e
luandamara83@hotmail.com.

PermutaDia dos Sábios
Dia do Trabalho Doméstico

O presidente do TRF5,
desembargador federal
Luiz Alberto Gurgel de
Faria, receberá homena-
gem do Grupo de Execu-
tivos do Recife (Gere), no
dia 27 de agosto, durante
almoço no restaurante
Boi Preto, no Pina. Na
ocasião, o magistrado
será agraciado com o troféu Armando
Monteiro Filho, criado este ano para
contemplar os palestrantes das reuniões.
O troféu é uma criação do artista plástico
Francisco Brennand, que escolheu a

Presidente Luiz Alberto Gurgel
receberá homenagem do GERE

figura Leão do Norte para
enaltecer pessoas que
vêm prestando inestimá-
veis serviços ao Estado.
Com 44 anos de existên-
cia, o Grupo promove
reuniões mensais com o
intuito de destacar empre-
sas e personalidades, do
poder público e da

iniciativa privada, que contribuem para o
engrandecimento econômico e social de
Pernambuco. O convite ao presidente do
TRF5 foi formalizado, ontem, pelo
advogado Braga Sá, presidente do Gere.

No mês em que completa o 90º aniver-
sário, o ministro Djaci Falcão, do Supre-
mo Tribunal Federal, será homenageado
pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco
(TJPE) com o seminário jurídico “Djaci
Falcão: O Juiz e o Homem Público, 90
anos de vida”. A iniciativa tem o apoio
da Escola Superior da Magistratura do
Estado de Pernambuco (Esmape) e do
Centro de Estudos Judiciários do TJPE.
A programação do evento inclui

palestras, lançamento
de livro e entrega de
prêmios de concurso
de monografias sobre
a atuação do ministro
Djaci Falcão. O
seminário será
realizado no dia 7 de
agosto, das 10h às 18h30, na Sala de
Sessões do Tribunal Pleno, sede do
TJPE, no Recife.

Seminário celebra 90 anos do ministro Djaci Falcão

Até o dia 7 de agosto, o TRF
da 2ª Região estará com
inscrições abertas para o concurso Data
Vênia, Eu sou Artista - Edição Especial
TRF 20 anos. O evento, realizado há 12
anos, reúne diversas modalidades artís-
ticas, como pintura, fotografia, desenho,
teatro, música, poesia e dança. Este ano,
o concurso foi estendido aos servidores
dos cinco TRFs para marcar os 20 anos
de instalação. As melhores obras nas
categorias desenho, pintura e fotografia
serão premiadas com medalhas de ouro,
prata e bronze. Informações: (21) 3231-
8181/3261-8446.

TRF2 promove
Data Vênia,
Eu Sou Artista

Para evitar o desperdício de energia
elétrica e prevenir incêndios, o Comitê
Socioambiental e a Subsecretaria de
Informática advertem os servidores
sobre o perigo de deixarem equipamen-
tos ligados fora do horário de expedien-
te. Antes de sair, desligue computadores,
monitores, estabilizadores e impressoras.
Você economiza energia e o meio
ambiente agradece.

Previna incêndios,
preserve o meio ambiente

Influenza A (H1N1), conhecida como
gripe suína, é uma doença respiratória
causada pelo vírus A, cuja transmissão
ocorre de pessoa a pessoa, por meio
de tosse, espirro ou secreções respira-
tórias de infectados. Para evitar o contá-
gio, o Ministério da Saúde recomenda
cobrir o nariz e a boca com um lenço
ao tossir ou espirrar, evitar aglomera-
ções, contato direto com doentes e
tocar olhos, nariz ou boca. Também é
preciso lavar as mãos frequentemente
com água e sabão e não usar medica-
mentos sem orientação médica.

Cuidados para evitar
a gripe suína

Fonte: Ministério da Saúde
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Braga Sá e
Luiz Alberto


