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Dia de Proteção às
Florestas

O Tribunal Regional
Federal da 5ª Região
(TRF5), em parceria com o
Exército Brasileiro, está
organizando um mutirão de
solidariedade, de caráter
sócio-educativo, na
comunidade do Pilar. A
mobilização, programada
para o mês de agosto,
envolverá diversos
profissionais das áreas de
saúde, educação e lazer. Durante o
evento, serão realizadas ações básicas
de saúde, consultas e exames
preventivos, além de atividades

TRF e Exército promovem mutirão
solidário na comunidade do Pilar

relacionadas ao meio
ambiente. Na programação
constam ainda exposições
sobre os cuidados, perigos
e as formas de prevenção
e combate às doenças. O
diretor da Subsecretaria de
Material e Patrimônio,
Vladislave Leite, que
também é vice-
coordenador do Comitê
Socioambiental, informou

que durante o evento será realizado um
trabalho de orientação, incluindo
palestras e distribuição de panfletos
educativos.

A comissão organizadora da campanha
II São João Solidário entregou, na
tarde da última segunda-feira (14/07),
os troféus às três equipes vencedoras
da gincana solidária. Gabinetes, Direto-
ria Geral e Secretaria Administrativa fo-
ram, respectivamente, primeiro, segun-
do e terceiro lugares. A campanha do II
São João Solidário, desenvolvida
pelos servidores do TRF5, entre os

O Projeto Cultural Criptojudeus
estará em exposição, de hoje até
o dia 30, no halll do TRF5. A Exposição
conta a saga dos judeus da Penísula
Ibérica, berço do judaísmo sefaradita até
sua chegada ao Brasil, especificamente
em Pernambuco. A mostra, apresentada
através de painéis e banners, já passou
por Israel, Espanha e quatro capitais
brasileiras. Os criptojudeus, denomina-
ção dada aos judeus que no final do
século XV foram obrigados na Espanha
e em Portugal a converterem-se ao
Cristianismo e continuaram a aderir
secretamente ao Judaísmo, fundaram no
Recife a Primeira Sinagoga do Brasil.

TRF5 sedia a
Exposição Cultural
Criptojudeus

dias 16 de junho e 4 de julho, teve um
saldo positivo. Durante o período, foram
recolhidos 196 cestas básicas, 61 col-
chões, 246 cobertores e 223 pacotes de
alimentos diversos não-perecíveis. As
doações seguiram para a Escola do
Pilar, na quinta-feira, dia 10, e serão
distribuídas no dia 25, durante a  reunião
com os pais dos alunos. Os interessa-
dos em participar da entrega podem

entrar em contato com a Diretoria Geral,
ramal 9282, falar com Juliene ou Cida.

Equipes vencedoras da Gincana recebem troféus

Nota de falecimento
Foi sepultado, na última terça-feira,

dia 15, em João Pessoa, o corpo
do sr. Veríssimo Vieira de Melo, pai

do diretor de Pessoal do TRF5,
Onaldo Mangueira. Em breve,

serão informados dia e local de
celebração da missa de sétimo dia.

Doação de sangue
A servidora Elizabeth Lins solicita

doação de qualquer tipo sangüíneo
ao Hemope, em nome de sua sogra
Maria das Graças de Albuquerque e

Souza, que vai se submeter a
cirurgia de urgência no Hospital de

Camaragibe. Informações: 9810.

O futuro dos recursos
naturais do planeta é
um dos temas mais dis-
cutidos atualmente. Para
contribuir com essa discussão,
o CPRH disponibiliza em seu
site orientações de como
economizar água e informações
sobre a poluição e degradação
dos recursos naturais.
Fonte www.cprh.pe.gov.br


