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Aniversariantes
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Plenário

Maria Auxiliadora S. da Silva
Brasilmed

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Já está completa a nova com-
posição do Conselho da Jus-
tiça Federal (CJF), que tem
como presidente e vice-presi-
dente os ministros Raphael de
Barros Monteiro Filho e Fran-
cisco Peçanha Martins, respec-
tivamente presidente e vice do Superior
Tribunal de Justiça (STJ). O ministro
Gilson Dipp (STJ) é o coordenador-geral
da Justiça Federal e são membros efe-
tivos os ministros do STJ Félix Fischer e

Conselho da Justiça Federal completa nova
composição

Aldir Guimarães Passarinho Júnior.
Também integram o colegiado do CJF os
presidentes dos cinco Tribunais
Regionais Federais: desembargadores
federais Assusete Magalhães (TRF1),

A Pós-Graduação Lato Sensu “Direito
Judiciário e Magistratura do Trabalho”
está com inscrições abertas até o dia 29
de junho. O curso de especialização é
resultado de parceria entre a Escola
Superior de Magistratura Trabalhista da
Sexta Região e a Faculdade Boa Viagem
(FBV). A prova de seleção será no dia 10
de julho e as aulas começam em agosto.
Mais informações: (81) 3241.8705.

A Seção de Saúde prossegue, até o dia
29 de junho, com um levantamento junto
aos servidores do TRF5 para saber
quem se vacinou contra as hepatites A e
B. A iniciativa tem o objetivo de viabilizar
uma campanha de vacinação contra a
doença, atualizando o calendário vacinal
dos funcionários. Mais informações no
Setor de Enfermagem com Etelvina,
Sarah ou Regina, ramal 9297.

Seção de Saúde faz
pesquisa de vacinação
contra hepatite

Como o dia 1º de julho será domingo,
encerra na próxima sexta-feira o prazo
para entrega dos recibos escolares, que
deverão ser protocolados via SIGA. No
entanto, permanece diretamente
na Divisão de Assistência Médica e
Social (DAMS) a entrega dos recibos de
assistência médica ou psicoterápica,
assim como licenças para tratamento de
saúde. Informações: 9864.

Entrega de recibo
escolar encerra na
próxima sexta-feira

Joaquim Antônio Castro Aguiar
(TRF2), Marli Marques Ferreira
(TRF3), Sílvia Maria Gonçalves
Goraieb (TRF4) e José Baptista
de Almeida Filho (TRF5).

Esmatra VI promove
curso de especialização
no mês de agosto
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A Técnica Judiciária Wilma Teresa
Coelho Monteiro, da Seção Judi-
ciária da Bahia, deseja permutar

com servidor da 5ª Região. A
preferência é para a Justiça Federal

na Paraíba. Telefones: (83)
3216.4185/ 9921.6668.

Permuta

Em respeito à vida
e ao meio ambiente
não solte balão. Ele

pode causar muitos estragos,
por isso é proibido. O balão
pode cair em florestas,
residências e indústrias,
produzindo incêndios,
ameaça ao meio ambiente e
até mesmo colocando a vida
das pessoas em risco. Além
disso, os balões ainda
podem oferecer sérios riscos
à aviação.
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Parahyba Judiciária será lançada na
próxima quinta-feira.
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