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SEGUNDA

Aniversariantes

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

José Iran B de Lira Vasconcelos
Jurisprudência

Nesta segunda-feira,
às 17h, o presidente
do TRF5 José
Baptista de Almeida
Filho e o
desembargador
federal Lázaro
Alfredo Guimarães
serão condecorados
com a medalha
Ordem do Mérito
Ministro Silvério
Fernandes de Araújo
Jorge (Grau Grã-

Cruz), concedida pelo Tribunal
Regional do Trabalho da 19ª
Região (AL). A comenda, nos
graus Grã-cruz, Ouro e Prata, é
um reconhecimento a pessoas
que prestaram relevantes
serviços à Justiça do Trabalho.
A outorga acontece a cada dois
anos. A entrega das medalhas
será realizada pelo presidente
do TRT/19ª, desembargador
João Leite de Arruda Alencar,
no auditório da Seção Judiciária
de Alagoas, em Maceió.

Desembargadores são condecorados pelo TRT

Os diretores de Foro das seis Seções
Judiciárias participam, amanhã, da
reunião bimestral com o presidente do
TRF da 5ª Região, desembargador
federal José Baptista. Também
estarão presentes a diretora-geral
Sorária Caio e os diretores
administrativos das Seções. O
encontro tem início às 9h, na sede da
Justiça Federal em Alagoas (Maceió).

O Setor de Almoxarifado do Tribunal
lembra aos servidores que a solicitação
de material deve ser feita hoje e amanhã,
para que o mesmo seja entregue na
próxima quinta-feira. É necessário que o
pedido ocorra no começo da semana
para que haja tempo para o atendimento
dos requerimentos. Mais informações
pelos ramais 9869 ou 9872.

Almoxarifado lembra
prazos para pedido e
entrega de material

Os servidores que quiserem atualizar o
esquema de vacinação contra gripe e
hepatite (A e B) deverão comparecer ao
Setor de Enfermagem do Tribunal até
amanhã. A Divisão de Assistência Médica
Social (DAMS) informa os dias e horários
disponíveis para o serviço, iniciado
semana passada. Nesta segunda e terça-
feira, o atendimento será das 14 às 17h.

Campanha de vacinação
imuniza contra hepatite
e gripe até amanhã

Presidente reúne diretores de Foro
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A maneira
imprudente de
conduzir o veículo,
como dirigir apenas com
uma das mãos, acender
cigarros, apanhar objetos
dentro do veículo em
movimento, efetuar manobras
bruscas com o veículo ou usar
o celular incorretamente é a
causa de muitos acidentes.
Praticar a direção defensiva é a
melhor forma de evitá-los.
Fonte: www.detran.pe.gov.br

Mutirão da Justiça Federal em
Garanhuns realizou 142 acordos
com o INSS, que resultou num total
de R$ 597.751,88 em benefícios.
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