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TERÇA

Aniversariantes

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Maria Etelvina Natário de Sá Leite
Enfermagem

Adriano Novaes Cabral
Orçamento e Finanças

Curso de Direito Previdenciário inicia
hoje em Fortaleza.

Encerram, no próximo dia
23, as inscrições para o
Concurso de Monografias
Desembargador Ridalvo
Costa, promovido pelo
Núcleo de Alagoas da
Escola de Magistratura
Federal da 5ª Região. O
concurso, que em sua
segunda edição
homenageia o decano
deste Tribunal, será
realizado em duas

Desembargador Ridalvo Costa
é homenageado em concurso

categorias: profissional e
estudante. Para o diretor
do Núcleo, juiz federal
Frederico Wildson, “o
objetivo do concurso é
estimular a reflexão sobre
a missão do Poder
Judiciário Federal no
País”. Os interessados
podem obter maiores
informações e efetuar
inscrições no site
www.jfal.gov.br.  

O Núcleo de Sergipe da
Escola de Magistratura Federal da 5ª
Região (Esmafe5/SE), dirigido pelo juiz
federal Ronivon de Aragão, promoveu
semana passada o primeiro evento do
projeto “Quinta Jurídica”. A palestra
“Lavagem de dinheiro” foi ministrada
pelo juiz federal Sérgio Fernando Moro,
da 2ª Vara da Seção Judiciária do
Paraná. Além de magistrados e
servidores da SJSE, participaram do
debate estudantes, representantes do
Ministério Público Federal e advogados,
entre outros profissionais do Direito. O
evento prosseguirá nos meses de
setembro, outubro e novembro de 2007
e já tem programação definida para o
próximo ano.

Núcleo sergipano
da Esmafe promove
“Quinta Jurídica”

Na próxima quinta-feira, das 13 às 17h,
a Justiça Federal em Pernambuco
promoverá uma campanha de doação
de sangue em parceria com o
Hemope. Qualquer pessoa pode ser
doadora desde que tenha entre 18 e
65 anos, pese 50 kg ou mais e
apresente documento de identificação.
Além de estar bem alimentado e gozar
de boa saúde, o doador não pode
ingerir bebida alcoólica nas últimas 24h

e deve
obedecer ao
prazo de
doação (3
meses/homem
e 4 meses/
mulher).
Também não é
indicado para mulheres grávidas ou
amamentando e pessoas usando
medicamento controlado.

SJPE promove campanha de doação de sangue
A DAMS realiza, amanhã e quinta-feira,
vacinação contra a gripe no Setor de
Enfermagem (Anexo III). A vacina é
recomendada para pessoas com maior
risco de complicações, como idosos,
asmáticos, fumantes, diabéticos,
hipertensos, cardíacos, gestantes e
profissionais de saúde. Todo o estoque
das vacinas contra hepatite A e B já
foram administrados, mas até o final do
ano está prevista uma nova campanha.
Informações: 9864/9865.

DAMS vacina servidor
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Nos dias 25 e 26 de
agosto, a companhia
de dança norte-
americana Momix apresenta
no Teatro Guararapes o
espetáculo “Opus Cactus”, um
passeio pelas estranhas
paisagens do deserto. O
trabalho é uma combinação de
dança, acrobacia e elementos
visuais, com seleção musical
inusitada. O espetáculo
acontecerá às 21h do sábado
e às 20h30 do domingo.

Ronivon
de Aragão


