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Dia das Crianças: prazo para entrega dos trabalhos termina 
amanhã

de Outubro

QUARTA

Doação de medula óssea:
participe dessa campanha!

om o objetivo de motivar os 
servidores para a doação e 

alertar sobre a importância de 
aumentar o cadastro de doado-
res de medula óssea, o Núcleo 
de Assistência à Saúde (NAS) 
promove, amanhã (5), uma pro-
gramação especial destinada 
ao tema. As ações, que fazem 
parte do projeto “Incentivo à 
Solidariedade e Prevenção da 
Violência no Trabalho”, começam 
às 10h, no NAS, com a coleta de 
amostras de sangue de voluntários 
que quiserem fazer o cadastra-
mento para doação de medula. 
Uma equipe da Fundação de He-
matologia e Hemoterapia de Per-
nambuco (Hemope) fará a coleta 

Festival de
Churrasco

Aniversariantes

O Cerimonial do TRF5 prorro-
gou o prazo para a entrega dos 
trabalhos artísticos produzidos 
pelos filhos (com até 10 anos de 
idade) dos servidores e terceiri-
zados do Tribunal. Os materiais 

até as 16h. Às 11h, na Sala Capiba-
ribe, e às 14h, na Sala das Turmas 
Sul, a coordenadora do programa 
de Doação de Medula Óssea do 
Hemope, Josinete Correia Tavares, 
fará palestras sobre a importân-
cia da doação para salvar vidas. 
Ela também detalhará o processo 
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segunda (9/10), das 14h às 17h, 
no foyer do Pleno. Além da ex-
posição, o evento terá, entre as 
atividades, sessão de cinema, es-
petáculo de mágica, miniestúdio 
de fotografia e lanche. 

devem ser entregues até amanhã 
(5), no Cerimonial, no 15º andar 
do edifício-sede. A exposição dos 
trabalhos faz parte da programa-
ção do Dia das Crianças, que será 
promovida pelo TRF5, na próxima 

de cadastramento para os volun-
tários e a forma como ocorre o 
procedimento de doação, caso um 
dos cadastrados seja identificado 
como compatível com algum pa-
ciente que esteja precisando do 
transplante. Familiares e amigos 
dos servidores que quiserem parti-
cipar da palestra ou fazer o cadas-
tro também poderão comparecer 
ao evento.
Dados – A falta de doador compa-
tível ainda é a principal dificulda-
de. As chances de compatibilidade 
são de 1 em cada 100 mil pessoas, 
em média. Dentre os membros da 
família, a possibilidade de ter al-
guém compatível é de apenas 20% 
a 30% dos casos.

Recursos - O vice-presidente do TRF5, desembargador federal Cid Marco-
ni, deu as boas-vindas, ontem (3), aos instrutores e participantes do curso 
“Admissibilidade Recursal: Recursos Especiais e Extraordinários”. O magistra-
do agradeceu aos instrutores e à dedicação dos servidores que atuam com 
admissibilidade de recursos especiais e extraordinários. O treinamento pros-
segue até sexta-feira (5).

Os 27 servidores do TRF5 e da Se-
ção Judiciária de Pernambuco, que 
estão participando do curso “Se-
cretariado Avançado: Visão Estraté-
gica e Foco em Gestão”, concluem, 
hoje (4), a capacitação promovida 
pelo Núcleo de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos (NDRH). As 
aulas iniciaram segunda (2) e estão 
sendo ministradas por duas ins-
trutoras com larga experiência na 
área de desenvolvimento humano, 
Walkiria Almeida e Odete Reis. Nos 
encontros estão sendo abordados 
temas como indicadores de resul-
tados, inteligência emocional, re-
lacionamento interpessoal e lide-
rança, finanças, entre outros temas. 
Ontem, os participantes foram 
estimulados a criar um grupo no 
WhatsApp, com o objetivo de tro-
carem informações relevantes para 
o aprimoramento de todos.

O restaurante O Porto promove, 
hoje (4), mais uma quarta-feira 
especial para os clientes. Depois de 
votação, o prato escolhido como 
tema para o festival de culinária foi 
churrasco. O restaurante fica no 
16º andar do TRF5.


