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SEGUNDA

Aniversariantes

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Arapuam Gomes da Silva
Subsecretaria de Apoio Especial
João Bosco Fonseca Coelho
Assistência Odontológica
Emília Bezerra Ribeiro
Gab. Des. Vladimir Souza Carvalho
Ana Maria Tenório Góes
Soservi

Evento comemora reinstalação da JFPE.

Entre os dias 02 e 06 de
junho, a Seção de Saúde da
Divisão de Assistência Mé-
dica e Social (DAMS) esta-
rá realizando uma programa-
ção especial de combate ao
sedentarismo. Trata-se da
Semana de Atividade
Física e Controle do
Estresse, desenvolvida por
meio de atividades que visam à melhoria
da qualidade de vida, entre as quais, o
uso de técnicas de reconhecimento das
tensões corporais. Na programação

DAMS realiza programação
de combate ao sedentarismo

constam técnicas de
relaxamento físico e
psíquico, desenvolvimento
da consciência corporal e
curso de Meditação. A
DAMS lembra que a prática
de atividade física regular e
adequada ao condiciona-
mento do indivíduo contribui
com a melhoria da qualidade

de vida e da saúde em geral. Para
participar das atividades propostas pela
DAMS é preciso fazer inscrição.
Informações: 9296.

Os alunos da Escola do Pilar foram
surpreendidos, na última terça-feira, dia
20, com doação feita pelos servidores
do TRF5. Parte dos donativos ainda é
fruto da campanha “São João
Solidário”, deflagrada em junho do ano
passado. Ao todo, foram distribuídos 98
pares de sandálias, 224 kits de higiene,
17 fitas cassetes e 123 livros infanto-
juvenis. O diretor da Subsecretaria de
Material e Patrimônio, Vladislave Leite, a
assessora Roseana Faneco e os

servidores Juliene Paraíso e Geneci
Junior, da Diretoria Geral, participaram
do ato de entrega dos produtos.

Escola do Pilar recebe doações dos servidores

O Gabinete do desembargador Federal
Francisco Cavalcanti realiza, nos dias 4 e
5 de agosto, a primeira edição dos “Estu-
dos estagiários de matérias de interesse
da Justiça Federal”. A iniciativa, voltada
para os estagiários do curso de Direito,
visa estimular a investigação de temas
atuais e de relevância para a Justiça
Federal. Inscrições até 21 de julho, no 9º
andar. Informações: Lídia ou Luciana
pelos ramais 9608 e 9610.

Gabinete promove estudos
jurídicos para estagiários

O primeiro leilão judicial de 2008,
realizado pela 10ª Vara Federal
na Paraíba, em Campina
Grande, arrecadou a quantia de
R$ 1.057.700,00 (hum milhão,
cinqüenta e sete mil e setecen-
tos reais). No procedimento, foi
adotado o método pioneiro de
leilão judicial telepresencial,
através de videoconferência. A
iniciativa faz parte de um rol
que compõe os Projetos
Leilão Eficazes, lançado em
2006 pela 10ª Vara Federal
campinense. O projeto foi disponibilizado
no site www.jfpb.gov.br.

JFPB realiza leilão
telepresencial
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Você pode ajudar a preservar
o meio ambiente na hora de
fazer as compras da sua
casa. Por exemplo, prefira os
produtos de limpeza
biodegradáveis ou de
embalagens retornáveis.
Assim, estará contribuindo
para diminuir o acúmulo de
resíduos tóxicos nos rios e
mares, além de estar evitando
jogar fora um material como o
plástico, que demora muitos
anos para se decompor.
Fonte: www.cprh.pe.gov.br


