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Estudantes de Direito que
estagiam no TRF e na Seção
Judiciária de Pernambuco
poderão participar da segunda
edição do “Estudos
Estagiários de Matérias de
Interesse da Justiça Federal”,
que ocorrerá em julho.
Promovido pelo Gabinete do
desembargador federal
Francisco Cavalcanti, o evento
visa estimular a investigação
de temas atuais e de relevância para a
Justiça Federal pelos estagiários. Os
trabalhos podem ser apresentados na
forma de monografia ou artigo, desde
que sejam observados os padrões da

Gabinete promove segunda
edição de Estudos Estagiários

ABNT.  O tema geral desta
edição é “Controle Judicial da
Administração Pública”, dentro
do qual os estagiários
poderão escolher um assunto
em particular a ser objeto de
seu estudo. A apresentação
pública dos trabalhos,
contendo as conclusões dos
estudos, será realizada nos
dias 13 e 14 de julho e serão
conferidos certificados aos

participantes. As inscrições podem ser
feitas até o dia 26 de junho, no referido
Gabinete (9o andar). No dia 10 de julho, o
Gabinete divulgará a lista dos inscritos.
Informações: 9608/9610.

“Reforma Tópica
do Processo
Penal” é o novo
livro do juiz federal
Walter Nunes da
Silva Júnior. A obra
aborda a Reforma
do Código de Pro-
cesso Penal (CPP),
sob o ponto de vista de que o aplicador
da lei “pode e deve convergir no rumo do
processo democrático, célere, justo e
preciso”. No livro, o autor desenvolve
juízo crítico sobre incoerências entre o
texto (reformado) codificado e a
legislação extravagante, que dificulta a
aplicação do código.

Juiz federal lança
livro sobre
Processo Penal

Magistrados e servidores do
TRF5 já podem fazer o agen-
damento do exame cardiológi-
co Mapeamento Ambulatorial
da Pressão Arterial (MAPA)
para o controle da pressão
arterial. O método permite o
estudo das variações da pressão
arterial durante as atividades do dia a

dia, inclusive durante o sono,
o que permite um controle
mais efetivo da pressão arte-
rial. A iniciativa da DAMS, atra-
vés da Unidade de Cardiolo-
gia, visa reduzir a hipertensão,
risco que mais contribui para

derrames e infartos do miocárdio.
Informações e agendamento: 9252.

As lojas Boticário estão oferecendo
vantagens para os servidores
associados à Asserjufe-PE. Além dos
descontos de 5% nas compras à vista,
o associado pode parcelar, em até
cinco vezes, o valor das compras reali-
zadas com o Credcheque. O destaque
deste mês são os kits especiais para
o Dia das Mães. Informações com
Cristiane, pelo ramal 9581.

Nesta segunda-feira, será realizada
a Missa de 7º dia em memória de

João Bezerra de Oliveira, pai da
servidora Ana Cláudia Oliveira

(Informática). A cerimônia religiosa
será celebrada às 18h na Igreja da

Soledade (Boa Vista).

Missa de 7º dia

Doação de sangue
Juliana Lopes de Oliveira

(internada no Memorial São José)
precisa de doação de sangue.

Ihene: 3302.4170.

Servidor tem
descontos especiais
nas lojas o BoticárioDAMS investe em saúde preventiva

Os servidores requisitados têm até o dia
4 de maio para apresentar a declaração
de que não recebem pelo órgão de ori-
gem benefícios (Auxílios-alimentação,
Pré-escolar e Transportes). Para entrar
ou permanecer no Auxílio-transporte, é
preciso enviar o documento com cópia
do contracheque/2009 para a Seção de
Benefícios. Informações com Lúcia, 9864.

Requisitado deve trazer
declaração até o dia 4


