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Aniversariantes

31 Julho

SEXTA
Maria Glaucineide Bezerra
Pessoal

João Paulo Rocha Damasceno
Recursos

Washington Luiz Santos Júnior
MPS – Informática

Sábado, 1º de agosto

Desembargador Federal
Rogério Fialho Moreira

Juiz Federal
Ricardo Cunha Porto

SJCE

Carla Simone Souza Sá Barreto
Gab. Des. Fed. Paulo Gadelha

Cláudio Santino da Silva
Soservi

Domingo, 2 de agosto

Juiz Federal
André Dias Fernandes
SJCE

Zélia Maria Pinheiro D´Almeida Lins
Pessoal

Ariobaldo Melo dos Santos
VIP - Segurança

Coordenadores da
Conciliação e repre-
sentantes da área de
comunicação dos
tribunais brasileiros
participam, nos dias 5
e 6 de agosto, do II
Workshop dos
Gestores Nacionais
das Metas de Nivela-
mento, promovido pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ). O encontro
será realizado na sede da Escola de
Magistratura Federal da 1ª Região (Esmaf),
em Brasília/DF. Do TRF5 estarão presen-
tes a desembargadora federal Margarida
Cantarelli, gestora das Metas de Nivela-

CNJ promove workshop para
gestores das Metas de Nivelamento

mento, e o
desembargador
federal Rogério Fialho
Moreira, coordenador
regional dos Juizados
Especiais Federais e
coordenador do
Movimento pela
Conciliação na 5ª
Região. Trata-se de

uma reunião preparatória para a “Semana
Nacional de Conciliação – Meta 2”, que
ocorrerá entre os dias 14 e 18 de
setembro, com o objetivo de julgar
processos judiciais distribuídos até 31 de
dezembro de 2005 (1º, 2º grau ou
tribunais superiores).

O Setor de Acompanhamento de Estágio
de Nível Superior lembra que as folhas
de frequência dos estagiários devem ser
entregues, impreterivelmente, na próxima
segunda-feira (1º dia útil do mês). O
documento não pode conter rasuras e os
campos destinados à avaliação mensal
do estagiário precisam ser preenchidos.
A folha de frequência deve ser assinada
e carimbada pelo supervisor do estágio.
Informações: 9835.

Folha de Frequência
A edição 2009 da Revista Jurídica da
Seção Judiciária de Pernambuco (SJPE)
está em fase de preparação. Para com-
por o segundo número, o presidente do
Conselho Editorial, juiz federal Francisco
de Barros e Silva Neto, informa que re-
ceberá para análise, até o dia 31 de
agosto, artigos e trabalhos científicos na
área jurídica e afim. A inscrição dos
trabalhos será franqueada a juízes, ser-

vidores e operado-
res do Direito. O
primeiro número
da Revista
Jurídica da SJPE
foi lançado no
início de junho.
Informações
pelo site
www.jfpe.jus.br.

Influenza A, conhecida como gripe suína, é
uma doença respiratória com transmissão
por meio de tosse, espirro ou secreções.
Para evitar o contágio, o Ministério da
Saúde recomenda cobrir o nariz e a boca
com um lenço ao tossir ou espirrar, evitar
aglomerações e contato direto com doen-
tes, além de tocar olhos, nariz ou boca. É
preciso lavar as mãos frequentemente
com água e sabão e não usar medica-
mentos sem orientação médica.

Gripe suínaRevista da SJPE recebe artigos

A direção do Sintrajuf/PE foi recebida, na
tarde de ontem, pelo presidente do
TRF5, desembargador federal Luiz
Alberto Gurgel de Faria, para tratar de
assuntos de interesse dos servidores,
como o plano de saúde e o Plano de
Cargos e Salários (PCS).

Presidente do TRF5
recebe direção do
Sintrajuf/PE


