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O mutirão do Juizado
Especial Federal em
Arapiraca-AL (8ª Vara
Federal) está sendo
realizado num
esforço conjunto de
15 juízes federais de
Alagoas, Sergipe,
Pernambuco, Rio
Grande do Norte e
Ceará. O objetivo é atender a demanda
da Subseção Judiciária de Arapiraca, que
abrange quase metade do Estado,
compreendendo 47 municípios do Agreste
e Sertão. A expectativa é que sejam
resolvidos 1.162 processos, todos de

natureza previden-
ciária. Com essa
ação a Justiça Fede-
ral pretende melho-
rar a prestação juris-
dicional. Por mês, só
de processos do
juizado especial, são
realizadas cerca de
300 audiências na 8ª

Vara Federal. Apesar disso, há o acúmulo
gerado em razão da enorme demanda. O
mutirão de Arapiraca conta com a
parceria de empresas locais e nacionais.
No local, agentes de saúde farão
vacinação contra a Gripe A.

Mutirão agilizará 1.162 processos
neste fim de semana em Alagoas
Audiências tiveram início ontem e vão até o próximo domingo (30)

A partir de segunda-feira (31/05), o
Núcleo de Desenvolvimento de
Recursos Humanos (NDRH), em
conjunto com a Divisão de
Administração Predial (Diap), estará
realizando curso de Autocad para
engenheiros e arquitetos do TRF5. As

Engenheiros e arquitetos atualizam conhecimentos

Depois da exibição, nesta terça,
do filme Longe Dela, a psicotera-
peuta Kelly Trigueiro debaterá a película,
das 13h30 às 15h30, de hoje, na Sala das
Turmas. Confira o enredo do filme: Grant
(Gordon Pinsent) e Fiona(Julie Christie)
formam um casal feliz, que tem sua vida
abalada quando ela apresenta alguns
graves sintomas, como perda da memó-
ria. Diagnosticado o mal de Alzheimer.
Relutante a princípio, ela passa a aceitar a
doença e se interna numa clínica. Uma
das regras do local é que os pacientes
não recebam visitas durante seus primei-
ros 30 dias. Quando Grant finalmente
consegue vê-la, ela já não o reconhece
mais. Fiona agora está afeiçoada por
Aubrey (Michael Murphy), outro paciente
da clínica, o que faz com que Grant tenha
que se contentar com sua nova condição
de amigo ao mesmo tempo em que tenta
ajudá-la a se lembrar do passado.aulas serão ministradas até 21 de

junho, com o total de 30 horas/aula. A
finalidade do treinamento é capacitar
treze servidores do Tribunal para
utilização do software destinado à
produção de plantas baixas, cortes e
detalhes.

Bem-estar na
Maturidade
encerra campanha

Servidores podem ainda receber kit de higiene oral
O Núcleo de Assistência à Saúde (NAS), através do Setor de Odontologia, informa
que, até a próxima terça (01.06), os servidores podem receber o seu conjunto de
higiene oral. A entrega ocorrerá no Anexo III. A Campanha de Bem-estar na
Maturidade teve patrocínio da Caixa Econômica Federal.


