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(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

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.

A visão dos juízes federais
brasileiros acerca dos
aspectos jurídicos de uma
política de incentivo à
inovação e à competitividade
será apresentada pelo
desembargador federal
Marcelo Navarro, nesta
quinta-feira, às 9h30, na
Universidade de
Georgetown, em Washington
(EUA). O evento faz parte do
“Laboratório de Aprendizado da Inovação
Brasil-EUA”, que reúne autoridades

Desembargador Marcelo Navarro
representa Ajufe em Washington

internacionais, a exemplo
da presidente do Conselho
sobre Competitividade,
Deborah WinCE-Smith, o
ministro Rubens Gama
(conselheiro para Assuntos
Comerciais - Embaixada do
Brasil) e os presidentes do
Movimento Brasil
Competitivo (MBC), Cláudio
Gastal, e da ABDI ,
Reginaldo Arcuri, além do

diretor da Fundação Getúlio Vargas,
Cláudio Furtado.

O juiz federal Roberto
Wanderley Nogueira (1ª
Vara-PE) é um dos pa-
lestrantes do III Curso de
Direito Ambiental, que
será realizado entre os
dias 25 e 29 de agosto,
das 18h30 às 22h30, no
auditório do Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, no
Recife. O evento, que  traz como tema
“Construir sem destruir”, é promovido pela
Associação Pernambucana de Defesa da
Natureza (ASPAN) e Instituto de Qualifica-
ção. Informações: 3423.4383 e
www.iq.org.br/2008_dir_amb.htm.

Juiz federal realiza
palestra no CREA

Nesta quarta-feira, das 11h às 13h, no térreo do
edifício-sede do TRF5, serão distribuídos panfletos
sobre hábitos saudáveis. O evento faz parte da
programação da Semana de Saúde Preventiva
Masculina, promovida pela DAMS, e inclui uma
apresentação de Krav-Magá (arte de defesa
pessoal), às 12h. Das 14h às 17h, haverá aferição
de peso, altura e índice de massa corporal, no
Anexo III. A campanha prossegue até sexta-feira,
com patrocínio da Caixa Econômica Federal.

Semana de Saúde Preventiva
estimula hábitos saudáveis

O Setor de Almoxarifado do Tribunal
lembra aos servidores que a solicitação
de material deve ser feita na segunda e
terça-feira, para que o mesmo seja
entregue na quinta-feira. É necessário
que o pedido ocorra no começo da
semana para que haja tempo para o
atendimento dos requerimentos. Mais
informações pelos ramais 9869 ou 9872.

Setor de Almoxarifado
lembra prazo para
pedido de material

O Sintrajuf quer saber a opinião dos
servidores sobre a qualidade do
plano de saúde do TRF5. Por isso,
está realizando uma pesquisa para
saber o grau de satisfação dos
usuários. Os questionários, cujas
respostas
servirão de
subsídios
para
aprimorar a
qualidade
do
atendimento,
estão
disponíveis
na Intranet.
Informações:
9361.

Sintrajuf faz pesquisa
sobre plano de saúde


