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01 Setembro

TERÇA
Maria de Fátima Sarinho Maciel
Gab. Des. Geraldo Apoliano

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

Para aprofundar o
debate sobre a
interpretação dos textos
jurídicos, utilizando
aportes sociológicos e
linguísticos, o Tribunal e
a Escola de Magistratura
Federal da 5ª Região
promovem, nos dias 3
e 4 setembro, o curso
“Discurso Jurídico e
Decisão”. A abertura do evento
acontecerá às 14h da próxima quinta-
feira e a palestra inaugural “A Construção
Semântica e Social da Decisão Jurídica”

“Discurso Jurídico e Decisão”
é tema de curso na Esmafe5

Uma rápida retrospectiva sobre a pan-
demia da gripe provocada pelo vírus
Influenza A (H1N1), dados estatísticos,
sintomas e formas de prevenção à
doença foram citados pela médica
Polyana Monteiro (infectologista do
Hospital Oswaldo Cruz), na tarde de
ontem, durante palestra na Sala das
Turmas. Os participantes também rece-
beram panfletos informativos sobre a
“gripe suína”, que fazem parte das me-

Médica presta esclarecimentos sobre gripe suína

será proferida às
14h30, pelo professor
Artur Stamford
(Universidade Federal
de Pernambuco). O
curso tem doze horas
de duração e faz parte
do PNA (Plano
Nacional de
Aperfeiçoamento e de
Pesquisa para Juízes

Federais). As aulas acontecerão no
auditório da Esmafe5 e serão
transmitidas por videoconferência para
as Seções Judiciárias vinculadas.

Os desembargadores
federais Luiz Alberto
Gurgel e Geraldo
Apoliano prestigiaram,
na tarde de ontem, a
solenidade de
formatura da terceira
turma de Telessala do
Ensino Médio, ocorrida no auditório da
Esmafe5. A Turma, composta por
dezesseis alunos, teve como patrono o
presidente do TRF5, orador Torquato de
Oliveira Lima e homenageados os
professores José Marinho e Polyana
Ferraz. Os alunos fizeram uma
homenagem especial ao desembargador
Geraldo Apoliano, já que o projeto foi
iniciado em sua gestão à frente da Presi-
dência do TRF5. Realizado pelo Tribunal
em parcela com a Secretaria de Educa-
ção do Estado, o projeto educacional
visa estimular a retomada dos estudos
entre os funcionários terceirizados.

Formatura da 3ª
Turma de Telessala

didas preventivas adotadas pelo TRF5
para evitar a disseminação da doença.

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 Per-
nambuco (SJPE) poderão participar da
competição esportiva, que inclui modali-
dades coletivas e individuais. A ficha de
inscrição e o termo de responsabilidade,
disponíveis na intranet, devem ser
entregues a Cida (DG), ramal 9282. Mais
informações com Rachel, ramal 9045.

Olimpíada
JFPE/TRF5

O técnico judiciário Edgard Catão,
lotado na Assessoria de Comunica-
ção do TRF3, em São Paulo, deseja

a permuta com servidor da 5ª Região,
preferencialmente do Recife. Informa-

ções: (11) 3676.0139/9687.7285.

Permuta

Torquato
Lima


