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Até o dia 5 de maio, a Comissão da
Revista CEJ da Seção Judiciária do
Rio Grande do Norte (SJRN) está
selecionando trabalhos jurídicos para
serem publicados nos volumes 18, 19
e 20. O edital com as regras pode ser
consultado no site www.jfrn.jus.br, no
link Revista do CEJ-RN. Mais
informações pelos telefones (84)
4005-7744/7745.

Revista CEJ-RN
recebe artigos

Até a próxima sexta-feira, a Justiça Fe-
deral em Alagoas (JFAL) realiza inscri-
ções para o V Concurso de Monogra-
fias, que nesta edição homenageia o
desembargador federal Marcelo Navarro
(vice-presidente do TRF5). O concurso,
que tem como objetivo estimular a refle-
xão sobre a missão do Poder Judiciário
Federal, será realizado em duas catego-
rias: profissional, que terá como tema A

Objetivação do
Controle Concre-
to de Constitu-
cionalidade, e
estudante que
poderá abordar
qualquer tema
relacionado à
atuação da Justiça Federal. Informações
pelos telefones (82) 2122-4338/4205.

Na próxima quinta-
feira, o desembar-
gador federal
Paulo Gadelha
representa o
Tribunal Regional
Federal da 5ª
Região na
inauguração da
sede própria da Procuradoria da
República em Sousa, na Paraíba. A
solenidade será realizada, às 17h, nas
novas instalações da Procuradoria,
localizada na Rua Francisco Vieira da
Costa, bairro Maria Raquel Gadelha.

Paulo Gadelha
representa TRF5
em Sousa

Concurso de Monografias homenageia
desembargador Marcelo Navarro

O TRF5 iniciou,
na tarde de
ontem, o pro-
cesso de frag-
mentação e
prensagem de
2,5 toneladas
de processos
que foram
enviadas pela Seção Judiciária de
Alagoas, no mês passado. Os papéis
fragmentados serão doados a instituições
sociais, proporcionando a geração de
receita a partir da reciclagem. A iniciativa

TRF5 inicia fragmentação de
2,5 toneladas de processos

faz parte da Resolução nº 23 do
Conselho da Justiça Federal (CJF)
que estabelece a política de autos
findos (processos judiciais transitados

em julgado e
arquivados). Além do
cumprimento da
resolução, a
fragmentação
solidifica o
compromisso do
TRF5 com o programa
de responsabilidade
socioambiental.

Os servidores que ainda não
completaram o esquema vacinal
contra hepatite A e B devem se
apressar para tomar as doses
restantes porque o lote existente no
TRF5 tem prazo de validade até o
próximo mês. O Setor de
Enfermagem, do Núcleo de
Assistência à Saúde (NAS), adverte
que a doença é altamente contagiosa
e pode provocar danos ao fígado,
como câncer e cirrose. O NAS lembra
que a maioria dos servidores está com
o esquema incompleto e que a
imunização é o método mais eficaz
para impedir a proliferação do vírus.
Informações pelos ramais 9296 e
9297, com Sarah, Etelvina ou Regina.

Vacinas contra
hepatite A e B

Asserjufe
Visite a sala da Asserjufe (3º andar)

e se informe sobre vantagens ofe-
recidas aos associados.

Ramal: 9581.


