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(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Dia Internacional da Fotografia

Dia do Artista de Teatro

Encerrou, na sexta-
feira, o seminário
“Processo Penal:
Reforma no Código e
nos Paradigmas –
em Busca da
Eficiência Penal”. No
período da tarde, o
desembargador
federal Lázaro
Guimarães falou
sobre “A oitiva das testemunhas no
CPP reformado e o fim da audiência
presencial” e, em seguida, ministraram
palestras o juiz federal César Arthur

Magistrados federais concluem
seminário sobre Processo Penal

Carvalho (13ª Vara-
PE) e o procurador
da República Luciano
Mariz Maia. O evento,
que fez parte do
Plano Nacional de
Aperfeiçoamento e
Pesquisa para Juízes
Federais (PNA),
contou com a
presença de

magistrados de Pernambuco, Paraíba,
Alagoas e Sergipe e foi encerrado pela
desembargadora federal Margarida
Cantarelli (diretora da Esmafe5).

A Semana de Saúde Preventiva
Masculina teve início, ontem, com a
distribuição do panfleto “Dá licença eu
sou papai”. Às 17h, na sede da Esmafe,
servidores do Tribunal participaram do
curso de Tai Chi Chuan, que prossegue
hoje, no mesmo horário e local.
PREVENÇÃO DO CÂNCER DE
PRÓSTATA - Nesta terça-feira, das 11h
às 13h, serão distribuídos panfletos
sobre o câncer de próstata. Em virtude

das recomen-
dações
necessárias à
realização dos
exames, a
coleta de PSA
foi adiada para a próxima sexta-
feira, das 10h às 13h, no 2º andar.
De acordo com a DAMS, o paciente
deve respeitar o prazo de 24h caso
tenha feito ultra-som retal ou exercícios

pesados
(bicicleta) e
de três dias,
após ejacula-
ção ou toque
retal. Se foi
submetido à
biópsia ou

massagem de próstata, é necessário
aguardar quatro semanas para fazer a
coleta de PSA. Informações: 9296.

Saúde Preventiva Masculina

Estão abertas as
inscrições para
seleção de conci-
liadores para o
Juizado Especial
Federal da 7ª Vara
da Justiça Federal
na Paraíba. As
inscrições devem ser feitas até amanhã,
das 12h às 18h, na sede da Seção
Judiciária da Paraíba (Rua João Teixeira
de Carvalho, 480, 2º andar, Brisamar -
João Pessoa). Estão sendo oferecidas
oito vagas de conciliadores. A função é
gratuita e tem duração de dois anos.

JEF da Paraíba
faz seleção de
conciliadores

O NDRH informa que os efeitos
financeiros do Adicional de Qualificação
(AQ) só serão implantados na folha de
pagamento do próximo mês. A medida
foi provocada pela grande demanda de
ajustes requeridos pelos servidores para
fins de aquisição do AQ e não houve
tempo para entrar na folha de agosto/
2008. Outras informações: 9818/9307.

Adicional de Qualificação
será implantado na
Folha de setembro

Doação 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.


