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O Tribunal Regional Federal da
5ª Região funcionará em
horário especial nos dias
dedicados aos festejos
juninos, da estréia e do
encerramento da primeira fase
da participação da seleção
brasileira na Copa do Mundo.
O ato nº 178 do presidente
Luiz Alberto Gurgel de Faria
determina que o expediente na
Corte será das 7h às 14h nos
dias 15(Brasil e Coréia do Norte) e 23 de
junho, véspera de São João. No dia 25,
quando o Brasil enfrentará a seleção de
Portugal, às 11 horas, o expediente será

TRF5 terá horário especial nos
jogos da seleção e festejos juninos

Participantes da última “Quinta
Jurídica”, realizada na semana
passada fizeram uma boa avaliação da
palestra “Processo Judicial Eletrônico”,
proferida pelo juiz federal e também
conselheiro do CNJ, Walter Nunes da
Silva Júnior. A Quinta Jurídica é
promovida pela Escola de Magistratura
Federal da 5ª Região, Núcleo de Sergipe
(Esmafe5-SE). Atualmente é dirigida pela
juíza federal Lidiane Vieira Bomfim Pi-
nheiro de Meneses. O objetivo do projeto
é disseminar conhecimentos relacionados
ao universo jurídico.

“Quinta Juridica” da
Esmafe5-SE é bem
aceita pelo público

Atualize-se da programação de hoje do Bem-estar na Maturidade:

das 7h às 10h.
A norma administrativa
prorroga os prazos processuais
com vencimento no dia 15 para
o dia 16 de junho e nos dias 23
e 25 para o dia 28 de junho. Os
horários valem para a presidên-
cia e demais setores adminis-
trativos, cabendo aos seus
diretores decidirem sobre a for-
ma de compensação de horário
dos seus servidores afetos.

Conforme o ato, os gabinetes dos
desembargadores federais têm autono-
mia para determinar horário de funciona-
mento diverso no período.

Aula de dança de salão, marcada para
às 19h no foyer do Pleno. Aulas de
bolero e forró até às 21h com o
professor Anderson Castro. São
destinadas tanto aos iniciantes como
para quem já arrisca os primeiros
passos de dança. Os interessados
devem vir com sapato confortável e
podem trazer o seu par. Oficina de
Desenvolvimento Cognitivo acontece,

das 10 às 12h na Sala das Turmas. Na
ocasião, será apresentado o Programa
de Enriquecimento Instru-mental
idealizado pelo psicólogo Reuven
Feuerstein, o qual é aplicado em vários
países. A oficina enfocará as aplicações
do método ao desenvolvimento cognitivo
e à “correção” das funções psíquicas
deficientes de crianças. Os pais poderão
conhecer o método e tirar dúvidas sobre

sua indicação.
Orientação sobre
saúde bucal, os
dentistas estarão, das
12 às 15h, no hall do
edifício-sede tirando
dúvidas sobre
prevenção estética e
tratamentos dentais,
além da correta

higienização da boca. Os profissionais
da Seção de Odontologia, do Núcleo de
Assistência à Saúde (NAS), estão
orientando os servidores sobre os
cuidados com a saúde bucal até
amanhã (27). Desde a última segunda
(24) estão sendo distribuídos conjuntos
de higiene oral. A ação faz parte da
campanha de Bem-estar na Maturidade,
que tem o patrocínio da Caixa
Econômica Federal.

Dica para o uso dos elevadores
Respeite o número máximo de

passageiros indicado na cabine.

Muitas doenças são crônicas, e
não é possivel ter a cura delas,
mas podem e devem estar
controladas. Isso, na maioria das
vezes, depende muito de você.

Faça o tratamento de reabilitação
de sequelas ocasionadas por
alguma doença crônica.


