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SEGUNDA

Aniversariantes

Em janeiro deste ano, 2.772 processos
foram julgados no TRF5.

Clóvis Lourenço de Araújo
Reprografia

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)
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Auto-hemoterapia

CJF promove Encontro de
Assessores de Comunicação
O III Encontro dos Assessores de Co-
municação da Justiça Federal aconte-
cerá nos dias 26 e 27 de março, no Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ), em Bra-
sília/DF. Promovido pelo Centro de Estu-
dos Judiciários, sob a coordenação da
Assessoria de Comunicação Social do
Conselho da Justiça Federal (CJF), o en-
contro visa dar continuidade ao processo
de integração entre as assessorias do
CJF e da Justiça Federal, promovendo a
reciclagem e o aprimoramento de conhe-
cimentos técnicos e teóricos sobre as
atividades de comunicação e o intercâm-
bio de experiências. O evento faz parte

do Programa Permanente de Capacita-
ção dos Servidores da Justiça Federal.
As inscrições devem ser feitas pelo site
www.cjf.gov.br até o dia 16 de março.

Subseções do
interior têm
novo horário
A partir de hoje, as Varas Fede-
rais do interior do Estado terão
novo horário de funcionamento.
A jornada de trabalho da Justiça
Federal em Pernambuco foi
estabelecida pela direção do
Foro, acompanhando determi-
nação do TRF da 5ª Região.
As Subseções Judiciárias de
Caruaru, Garanhuns, Serra Ta-
lhada e Salgueiro passam a
funcionar, das 8h às 16h e a
de Petrolina, das 9h às 18h, ambas de
segunda à sexta-feira. Outras informa-
ções: 3229.6169.

Reunião apresenta Plano de Ação 2008
Nesta segunda-feira, a partir das 14h, a
diretora-geral Sorária Caio reúne diri-

TRF5 faz pagamento
de estagiário no dia 29
O pagamento da bolsa dos estagiários
universitários será feito na próxima sexta-
feira. O NDRH informa que, a partir de fe-
vereiro, a data de pagamento ocorrerá no
último dia útil de cada mês. De acordo
com o Setor de Acompanhamento de
Estágio de Nível Superior, a nova data
atende à determinação da Receita Fede-
ral que estipulou prazos diferenciados
para as folhas de pagamento.

gentes da área administrativa do
TRF5 para apresentação do “Plano
de Ação 2008”. Produzido pela Dire-
toria Geral, o trabalho já foi encami-
nhado aos desembargadores desta
Corte e está estruturado em quatro
macrobjetivos, subdivididos em obje-
tivos estratégicos e segregados em
ações. O encontro será realizado na
Sala de Reuniões do 15º andar.

Fonte: Estatísticas da Secretaria Judiciária

De acordo com
parecer do Conselho
Federal de Medicina, não
há comprovação científica
sobre a eficácia da auto-
hemoterapia. O parecer foi
solicitado pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), que buscou a opinião
de autoridades médicas sobre
o procedimento devido à popu-
laridade da terapia com a pro-
messa de curas milagrosas
para doenças graves, como
câncer e AIDS. O tratamento
de doenças pela retirada e
nova injeção do sangue no
próprio paciente vem sendo
utilizado indiscriminadamente, o
que preocupa o governo. O
documento do CFM foi
produzido pelo médico Munir
Massud (professor de Clínica
Médica da Universidade
Federal do Rio Grande do
Norte), constatando que “não
há comprovação de sua efetivi-
dade, nem de sua segurança”.

Fonte : DAMS/TRF5


