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Aniversariantes

02 Julho

QUINTA
Onaldo Mangueira de Melo
Pessoal

Rossana Mª Mesquita S. Vieira
Segunda Turma

Alexandre Milton Prazeres da Costa
Gab. Des. Vladimir Carvalho

Maria do Carmo L. Ferreira
Gab. Des. Geraldo Apoliano

Amadeus Simões da Silva
Gab. Des. Rogério Fialho

Dia Nacional do Bombeiro

Entra em vigor no Brasil o
salário-mínimo (1940)

O TRF da 5ª Região estará
liberando, a partir do dia 8
de julho, um montante de
R$ 56,2 milhões com o
pagamento de Requisições
de Pequeno Valor (RPVs),
que deverão beneficiar
mais de dezenove mil
pessoas nos seis Estados
nordestinos que integram a
5ª Região da Justiça
Federal (Pernambuco,
Paraíba, Rio Grande do
Norte, Ceará, Alagoas e
Sergipe). As 9.536
requisições estão situadas

Tribunal libera pagamento de
R$ 56,2 milhões em RPVs

no intervalo sequencial entre
os números 347.342 e
356.887, e o pagamento
dos recursos será realizado
na Caixa Econômica
Federal. Para obter
informações sobre o
pagamento dessas RPVs
nos seis Estados da Região,
os interessados devem ligar
para o número
0800.722.9077. A ligação é
gratuita e permite ao usuário
efetuar a pesquisa pelo
número do CPF ou do
processo de origem.

Termina no dia 6 de julho
o prazo de inscrição para
a segunda edição do
“Estudos Estagiários de
Matérias de Interesse da
Justiça Federal”,
promovido pelo Gabinete
do desembargador
federal Francisco
Cavalcanti. Dirigido a estagiários de
Direito do TRF5 e da Seção Judiciária de
Pernambuco, o evento visa estimular a
investigação de temas atuais e de
relevância para a Justiça Federal com o
tema “Controle Judicial da Administração
Pública”. A apresentação pública dos
trabalhos ocorrerá nos dias 13 e 14 de
julho. Informações: 9608 e 9610.

Estudos Estagiários
inscreve até dia 6

O presidente do TRF5 Luiz Alberto Gurgel
de Faria participa da Solenidade Come-
morativa dos 70 anos de Fundação da
FIEPE, nesta quinta-feira, às 19h, na Casa
da Indústria (Santo Amaro). Na ocasião,
será outorgada a Medalha de Mérito
Industrial ao governador Eduardo Cam-
pos e empresários da região. A solenida-
de é promovida pela Federação das
Indústrias do Estado de Pernambuco.

70 Anos da FIEPE
Solenidades

O juiz federal Marco Bruno Miranda
Clementino toma posse hoje, às
14h, como membro efetivo do
Tribunal Regional Eleitoral do Rio
Grande do Norte. No biênio 2009/
2011, o magistrado representará a
Justiça Federal no Pleno do TRE/
RN. A cerimônia ocorrerá na sede do TRE, em
Natal. O TRF da 5ª Região será representado na
solenidade pelo vice-presidente Marcelo Navarro.

Posse no TRE/RN

Influenza A/H1N1 - Quando surgiu a gripe
aviária, o mundo ficou em alerta com a ameaça
de uma pandemia. Agora, a situação se repete
com o medo da gripe suína, classificada como
Influenza A/H1N1. Segundo a Organização
Mundial de Saúde, os vírus da gripe sofrem
mutação no porco e o H1N1 pode ter compo-
nentes genéticos do vírus da gripe aviária.

Sintomas - Em humanos, os sintomas são
similares aos da gripe comum. Incluem febre
alta, tosse e falta de apetite. Em alguns casos,
foram registrados dor de garganta, secreção
nasal, náusea, vômito e diarréia.

Tratamento - O tratamento é composto pelos
antigripais Tamiflu e Relenza, eficazes contra o
vírus H1N1, de acordo com os Centros de
Controle de Enfermidade dos EUA.

Contaminação – A doença é transmitida
através de tosse, espirro ou objetos
contaminados. Não há registro de transmissão
por meio da ingestão de carne de porco ou
derivados.

Prevenção - Cubra o nariz e a boca quando
espirrar ou tossir e lave as mãos com água e
sabão, frequentemente. Evite aglomerações e
locais pouco arejados. Mantenha boa
alimentação e hábitos saudáveis.

ATENÇÃO – Quem chegou de viagem
internacional e apresentou sintomas da doença
deve procurar um serviço de saúde. O médico
avaliará se é um caso suspeito ou apenas deve
ser acompanhada a evolução dos sintomas.

Fonte: Núcleo de Assistência à Saúde do TRF5

Alerta sobre gripe suína
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