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Dia do Músico

Presidente reúne diretores de Foro.

O desem-
bargador
federal
Marcelo
Navarro vai
ministrar a
palestra
“Novas
Perspectivas
para as
Turmas

Recursais” nesta quinta-feira, às 9h, na
abertura da Reunião dos Secretários das

Marcelo Navarro abre Reunião de
Secretários de Turmas Recursais

Turmas Recursais, promovida pela
Coordenadoria dos Juizados Especiais
Federais da 5ª Região. Além de
representantes das seis Seções
Judiciárias da 5ª Região, participam do
encontro servidores da Secretaria
Judiciária do TRF5. O juiz federal Marco
Bruno de Miranda Clementino (19ª Vara
de Pernambuco) fará a palestra
“Diretrizes e Prioridades” no
encerramento do encontro, na sede da
Escola da Magistratura (1º pavimento do
Anexo I).

O TRF5 em parceria
com o Comando Militar
do Nordeste concluiu,
este mês, um curso de
inclusão digital oferecido
a 18 alunos do Ensino
Fundamental da Escola
Nossa Senhora do Pilar,
no Bairro do Recife. Por sugestão do
presidente do TRF5 José Baptista de
Almeida Filho, o Centro de Telemática
de Área (CTA) do Exército selecionou

Os recibos escolares deverão
ser entregues, impreterivel-
mente, 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 deve ser
feita até dia 28

O Núcleo de Desenvolvimento e
Recursos Humanos (NDRH) realiza
inscrições para o curso de Word
Avançado, que tem 10 horas/aula de
duração. O curso será realizado nos dias
26 e 28 de novembro e nos dias 3 e 5 de
dezembro, das 9h às 11h30. Os
interessados devem entrar em contato
com o NDRH, pelo ramal 9803.

NDRH inscreve
para Curso de
Word Avançado

a comunidade do Pilar
para a realização do cur-
so. Os alunos tiveram a
oportunidade de apren-
der conteúdos de Mate-
mática, Ciências e Meio
Ambiente, além de língua
estrangeira, de maneira

divertida e interativa com o uso de
softwares livres e criaram um livro ele-
trônico, chamado de e-book, com todos
os trabalhos realizados durante o curso.

Parceria promove inclusão digital

No retorno de qualquer viagem,
caso venha a apresentar alguma
alteração na saúde,tais como:
febre, dor de cabeça ou
qualquer mal-estar geral,
recomenda-se procurar um
médico ou o serviço de saúde,
informando os locais por onde
viajou, inclusive com as escalas
e conexões. Os profissionais
dos serviços de saúde são
responsáveis por notificar a
autoridade sanitária competente
no caso de doenças e agravos
de interesse à saúde pública
internacional.

Fonte: Agência Nacional de Vigilância Sanitária


