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Novembro

SEGUNDA

Aniversariantes

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)
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Dia da Bandeira

Juízes federais debatem cooperação
internacional.

Magistrados e servido-
res da Justiça Federal
poderão participar, a
partir desta terça-feira,
do curso “Cálculos na
Justiça Federal”,
promovido pelo Núcleo
Seccional da Escola de
Magistratura Federal da
5ª Região no Ceará. O curso será
ministrado pelos servidores Daniele
Rodrigues Ramos e Anselmo Oliveira da
Silva, nos dias 20, 22, 27 e 29 de
novembro, no auditório da Seção

Curso “Cálculos na Justiça
Federal” começa amanhã

Judiciária do Ceará, em
Fortaleza/CE. As aulas
serão realizadas das 9h
às 13h30 e haverá
transmissão simultânea,
através de
videoconferência, para o
TRF5 e demais Seções
Judiciárias vinculadas

(Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do
Norte, Alagoas e Sergipe). Para obter
outras informações e/ou efetuar
inscrições os interessados deverão
enviar e-mail  para esmafe@trf5.gov.br.

Dentro do
programa de
promoção à
saúde, a Divisão
de Assistência
Médica e Social,
através da Seção
de Saúde,
realizará
palestras
educativas nos
próximos dias 21 e 22 de
novembro. As minipalestras
ocorrerrão em todos os setores do
TRF5, das 13h às 18h. De acordo com o
diretor da DAMS, médico Cláudio de Sá
Pereira, “a iniciativa visa convocar
servidores e requisitados para fazerem o
exame preventivo, que faz parte do
programa “Saúde Ativa”, e participarem
de uma pesquisa de saúde por meio do
preenchimento de um questionário”. Os
servidores deverão entregar os
formulários e fazer a coleta de sangue
(jejum de 12 horas) no foyer do Pleno,
nos dias 23, 28 e 30, das 7h30 às
10h30. Os profissionais de saúde
lembram que o exame independe do
Plano de Saúde. Mais informações
através do ramal 9296.

DAMS intensifica
ações preventivas

Os recibos escolares deverão ser
entregues, impreterivelmente, até o dia
28 de novembro, em razão da folha de
pagamento ser antecipada por conta do
recesso forense. Os recibos não
enviados nesse prazo somente terão
reembolso apreciado via processo
administrativo, pois entrarão para o ano
de 2008 como despesa do exercício
anterior. Informações: 9864.

Entrega do recibo
escolar encerra dia 28

O Tribunal Regional Federal da 4ª
Região promove o XIII Concurso Público
para provimento de cargo de Juiz
Federal Substituto. As inscrições estão
abertas até o dia 26 de novembro,
visando o preenchimento das 19 vagas
oferecidas e devem ser feitas no site
www.trf4.gov.br/concursojfs. Mais
informações podem ser obtidas pelo
telefone (51) 3213-3047.

Concurso para Juiz
Federal da 4ª Região
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Permuta
A Técnica Judiciária Soraya

Dingeldein (Seção Judiciária do DF)
deseja permutar com servidor da 5ª

Região (Ceará). Contato:  (85)
3267.4381, 8871.4381,9915.5799

ou sodingel@uol.com.br.

A melhor maneira de se
deitar de lado é com um
travesseiro entre a cabeça e
o ombro e outro entre as
pernas e quando deitar de
barriga para cima, coloque
um travesseiro embaixo dos
joelhos e outro embaixo da
cabeça. Também  evite
dormir de bruços.

Fonte: Ministério da Saúde e Instituto
Nacional de Traumato-ortopedia

Posturas para
manter a saúde
da coluna


