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SEGUNDA

Aniversariantes
Ana Cláudia de Assis
Quarta Turma
Joel Rodrigues Ferreira Filho
Gab. Des. Luiz Alberto Gurgel
Eduardo Vital de Souza
Contech – Informática

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Dia do Patrimônio Histórico

As novas instalações da Justiça Federal
no município de Estância (SE) foram
entregues à população na última sexta-
feira, às 10h, pelo presidente do TRF5,
desembargador federal José Baptista de
Almeida Filho, acompanhado
do diretor do Foro da Seção
Judiciária de Sergipe, juiz
federal Carlos Rebêlo Júnior
e das juízas federais Lidiane
Bomfim e Andréa Márcia de
Almeida, respectivamente
titular e substituta da
Subseção. A solenidade foi
prestigiada pelo ministro José de Castro
Meira (Superior Tribunal de Justiça),
diretores de Foro das Seções Judiciárias

Estância ganha nova sede da
Justiça Federal

de Pernambuco e da
Paraíba, juízes
federais Frederico
Azevedo e Cristina
Garcez; presidente
do Tribunal de
Justiça de Sergipe,

desembargadora Célia Pinheiro;
magistrados, políticos, autoridades civis
e militares do Estado.

A Semana de Saúde Preventiva
Masculina tem início, hoje, com o curso
de Tai Chin Chuan, que prossegue
amanhã, na sede da Esmafe5, das 17h
às 19h. Nesta terça, a partir das 11h, no
edifício-sede, haverá distribuição de
panfletos sobre câncer de próstata e
coleta de PSA (dosagem sanguínea para
diagnosticar alterações da próstata) para
os servidores maiores de 45 anos. Até o

DAMS promove Semana de Saúde Masculina
dia 22, estão previstas atividades
educativas e preventivas, como a
entrega de panfletos, distribuição de kits
de saúde bucal e aferição de peso e
altura. O evento, que tem patrocínio da
Caixa Econômica Federal, será
finalizado na sexta-feira, na Sala das
Turmas, com a palestra “Novos olhares
sobre a saúde masculina”, com o
médico Fábio Moura.

A palestra da juíza federal
Danielle Souza “A ‘mutatio libelli’ e
a ‘emendatio libelli’ no Código de
Processo Penal (CPP) reformado” abriu o
último dia do seminário “Processo Penal:
Reforma no Código e nos Paradigmas –
em Busca da Eficiência Penal”, promovi-
do pela Esmafe5, na última sexta-feira. O
encontro, voltado para juízes federais de
Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Sergipe,
também contou com a participação de
juízes de Direito e assessores de desem-
bargadores do TRF5. Na segunda parte
da manhã, a professora Ana Maria Cam-
pos Torres (Ministério Público de Pernam-
buco) falou sobre “A prova pericial no
CPP reformado”. No final deste mês, o
mesmo seminário será realizado para
servidores do TRF5 e, em setembro, para
juízes federais dos demais Estados da 5ª
Região (Rio Grande do Norte e Ceará).

Magistrados debatem
Processo Penal

Danielle
Souza

Doações de sangue
A servidora Elizabeth Lins (Revista)
solicita aos funcionários do TRF5 a
doação de qualquer tipo sanguíneo
ao IHENE, em nome de Maria Clara
Pinheiro de Albuquerque Melo, que

se encontra no Hospital de Fraturas.

O servidor Augusto (Jurisprudência)
também pede a solidariedade dos

colegas com doação de sangue ao
IHENE, em nome de seu pai,

Jarbas Benedicto D´Almeida, que
está na UTI do Hospital Português.
O telefone do IHENE é 3302.4189.

Até o dia 30 de agosto, os
universitários que estagiam no TRF5
deverão trazer o comprovante de
matrícula relativo ao segundo
semestre letivo de 2008. O Setor de
Estágio de Nível Superior informa que
os estudantes de faculdade com
matrícula anual precisam apresentar o
comprovante de pagamento desse
semestre. Outras informações com
Nancy: 9835.

Estagiário deve trazer
comprovante de matrícula


