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Mª Augusta Viégas Alves e Santana
Subsecretaria do Plenário
Rodrigo Pereira Vicente
Soservi

A servidora Silvania Marinho Sales
(gabinete do desembargador José

Maria Lucena) solicita a doação de
sangue para sua mãe, que será

submetida à cirurgia no Hospital
Memorial São José. A doação deve

ser feita no Ihene, em nome de Maria
de Lourdes Almeida Marinho.

Informações: 9267.

Doação de sangue

Dia do Exército Brasileiro
Dia do Soldado

O técnico judiciário Edgard Catão,
lotado na Assessoria de Comunica-
ção do TRF3, em São Paulo, deseja

a permuta com servidor da 5ª Região,
preferencialmente do Recife. Informa-

ções: (11) 3676.0139/9687.7285.

Permuta

O corregedor da Justiça Federal da 5ª
Região, desembargador federal Manoel
de Oliveira Erhardt, está realizando
correição anual na Seção Judiciária do
Ceará. Os trabalhos foram iniciados, na
semana passada, com um encontro que
reuniu magistrados e diretores de
secretarias da Seção e Subseções
Judiciárias. Na ocasião, o corregedor-
regional ressaltou o empenho do TRF5
perante os desafios da Meta 2 do
Conselho Nacional de Justiça, que visa à
conclusão, ainda este ano, dos
processos distribuídos até 31 de
dezembro de 2005.”Trata-se de encarar

esses desafios, que estabeleceram uma
salutar competitividade entre os órgãos
do Poder Judiciário, empenhando-se a
5ª Região no cumprimento destas
metas”, afirmou Manoel Erhardt.

Manoel Erhardt realiza
correição no Ceará

Nesta terça-feira, às 20h,
em Brasília, a Associação
dos Juízes Federais do
Brasil (Ajufe) comemora
a aprovação da lei que
criou 230 Varas
Federais. O vice-
presidente Marcelo
Navarro representará o
TRF da 5ª Região no
evento, que também marcará o
lançamento da cartilha “Expedição da
Cidadania”, editada em parceria com o
Conselho da Justiça Federal e
Organizações Globo.

Evento comemora
criação de Varas e
lança cartilha

Para evitar a proliferação da gripe A
(H1N1), o TRF5 está adotando diver-
sas medidas preventivas, como a ins-
talação de recipientes com álcool em
gel em todos os andares do edifício-
sede e anexos, distribuição de panfle-
tos e a realização de palestra com a
médica Polyana Monteiro (infectologis-
ta do Hospital Oswaldo Cruz) na próxi-
ma segunda-feira, às 15h, na Sala das
Turmas (2º andar). Caso algum servi-
dor apresente sintoma de gripe ou faça

cada um adote as medidas recomen-
dadas pelo Ministério da Saúde, como
lavar cuidadosamente as mãos, evitar
aglomerações e manter uma
alimentação saudável.

parte do grupo de risco (gestante, imu-
nodepressivo) deverá procurar o serviço
médico desta Corte, que está apto a
conceder o afastamento do serviço, se
for necessário. É importante lembrar
que o vírus não fica suspenso no ar,
mas permanece em superfícies durante
horas. Só há transmissão pelo ar se
você estiver a um metro (no máximo) da
pessoa infectada e se ela expelir gotí-
culas (tossindo, por exemplo). O Núcleo
de Assistência à Saúde recomenda que

Tribunal adota medidas de prevenção à gripe suína 

Os estagiários de nível superior devem
apresentar, até o dia 31 de agosto, o
comprovante de matrícula do segundo
semestre letivo de 2009. Os estudantes
de faculdade com matrícula anual
também devem comprovar o vínculo
com a instituição. O Setor de
Acompanhamento de Estágio de Nível
Superior informa que o estudante que
não regularizar a situação terá a bolsa-
auxílio suspensa. Informações 9835.

Estagiário deve
comprovar matrícula


