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Criação da 1ª escola para
crianças abandonadas
no Brasil (1740)

Estão abertas as
inscrições para
o II Ciclo de
Estudos
Jurídicos da
Subseção
Judiciária de
Caruaru, que
será realiza-
do nos dias 3
e 4 de se-
tembro, no
Maria José
Recepções I,
no bairro

Subseção de Caruaru promove
II Ciclo de Estudos Jurídicos

Indianópolis. O evento, que tem como
tema “A Justiça será feita”, será aberto
às 8h da próxima quinta-feira, pelo diretor
de Foro da Seção Judiciária de
Pernambuco, juiz federal Élio Wanderley
de Siqueira Filho. Entre os palestrantes e
debatedores estão os desembargadores
Margarida Cantarelli e Lázaro Guimarães
e os juízes federais Francisco Glauber
Pessoa Alves, Carolina Malta e Danielle
Andrade Silva. Além de palestras, a
programação do Ciclo de Estudos inclui
apresentações e depoimentos.
Inscrições gratuitas pelo site
www.jfpe.jus.br.

Nesta segunda-feira, às 15h, a médica
Polyana Monteiro (infectologista do
Hospital Oswaldo Cruz) fará palestra no
TRF5 sobre medidas adotadas contra a
pandemia da gripe provocada pelo vírus
Influenza A (H1N1). Realizado na Sala
das Turmas (2º andar), o evento é
dirigido a magistrados, servidores,
estagiários e terceirizados desta Corte.
A iniciativa faz parte das medidas de
prevenção à doença adotadas pelo

O Setor de Benefícios do TRF5 lembra
que servidores inscritos no Programa
Auxílio-Saúde deverão apresentar os
recibos de pagamento do Plano de Saú-
de, com os valores individualizados, no
primeiro dia útil de cada mês. Informa-
ções com Zélia ou Danielle, ramal 9865.

Servidor deve trazer
recibo do plano para
Auxílio-saúde

TRF5 realiza palestra sobre gripe suína

A exposição Panela de Formiga foi
encerrada com homenagens, na última
sexta-feira. A mostra, reunindo peças de
barro produzidas por artesãos de
Tracunhaém, ficou em exibição no hall
do edifício-sede do TRF5 e parte da
renda arrecadada será revertida para a
comunidade do Pilar. O presidente do
TRF5 Luiz Alberto Gurgel prestigiou o
encerramento da mostra e recebeu uma
escultura de barro do curador Júlio
César, pelo incentivo à cultura nordesti-
na. Os artesãos ainda homenagearam
os servidores públicos Francklin Santos
(Assembléia Legislativa de Pernambu-
co) e Eliana Pompeu (TJPE). A exposi-
ção Panela de Formiga integra o
projeto Expressões Nordestinas, que
tem como objetivo valorizar a cultura e
os artistas da região.

Homenagens marcam
encerramento da
Panela de Formiga

Tribunal, tais
como a
distribuição de
material
informativo e a
instalação de
recipientes com
álcool em gel em
todos os andares
do edifício-sede
e prédios anexos.

Já estão abertas as inscrições para a 2ª
Olimpíada JFPE/TRF5, que será
realizada nos dias 24 e 25 de outubro, no
Círculo Militar do Recife. Servidores do
Tribunal e da Seção Judiciária de
Pernambuco (SJPE) poderão participar
da competição esportiva, que inclui
modalidades coletivas e individuais.
Inscrições na Intranet. Mais informações
com Rachel, ramal 9045.

Olimpíada JFPE/TRF5

A servidora Silvania Marinho Sales
(gab. des. José Maria Lucena)

solicita a doação de sangue para
sua mãe. A doação deve ser feita

no Ihene, em nome de Maria de
Lourdes Almeida Marinho.

Informações: 9267.

Doação de sangue


