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Aniversariantes

10 QUARTA
Robert Nogueira do Nascimento
Almoxarifado

Alex José de Arruda
Apoio Especial

Flory Barbalho Ferreira
Gab. Des. Marcelo Navarro

Reginaldo Barbosa
Soservi

Fevereiro

Permuta
A analista judiciária Ana Luiza

Marinho de Azevedo e Silva (TRT da
2ª Região/São Paulo) quer permutar
com servidor do TRF5 ou da Seção
Judiciária de Pernambuco. Contato:

analuizamarinho@terra.com.br ou
pelos telefones (81)3441-1458 e

9607-2268.

Nesta quinta-feira,
ao som das orques-
tras Santana de
Palco e Frevo
Armação, o bloco
carnavalesco
Habeas Copos, da
Asserjufe-PE, vai
arrastar os foliões
pelas ladeiras de Olinda. A
concentração acontece, a partir das
19h, no Mercado Eufrásio Barbosa.
Informações com Cristiane (9581).

Habeas copos

O presidente do TRF5
Luiz Alberto Gurgel de
Faria participa hoje, às
10h, da primeira
sessão de 2010 do
Conselho da Justiça
Federal (CJF). O
encontro é presidido
pelo ministro Cesar
Asfor Rocha (também
presidente do Superior Tribunal de
Justiça) e o Colegiado inclui cinco
ministros do STJ e cinco
desembargadores federais, presidentes
dos Tribunais Regionais Federais.
COLÉGIO DE PRESIDENTES – Na

Conselho da Justiça Federal
faz primeira sessão de 2010

tarde de ontem, ocorreu
a reunião do Colégio de
Presidentes dos TRFs,
na sede do CJF, em
Brasília. A entidade tem
como objetivo conhecer
e deliberar sobre temas
e problemas de caráter
institucional, visando a
discussão de pautas

comuns aos TRFs. Além do presidente
do TRF5, estiveram presentes os
desembargadores federais Jirair Aram
Meguerian (TRF1), Paulo Espírito Santo
(TRF2), Marli Ferreira (TRF3) e Vilson
Darós (TRF4).

Para que o carnaval deixe um saldo
positivo, o Núcleo de Assistência à
Saúde (NAS) realiza uma campanha
recomendando cautela aos foliões. É
importante brincar sem descuidar da
saúde. O uso de preservativos para
evitar doenças sexualmente
transmissíveis, boa alimentação,
hidratação e higiene são algumas dicas

para um carnaval sadio. Também
é preciso beber com moderação
e não misturar álcool e direção.
“Brinque com muita alegria este
e outros carnavais”.

Carnaval com responsabilidade
Cautela

Os servidores que ainda não tomaram a
2ª e 3ª doses da vacina contra hepatite A

e B devem completar o esque-
ma vacinal. O NAS adverte que,
no período de carnaval, aconte-
ce maior risco de transmissão
do vírus e a vacinação é o
método mais eficaz para evitar a
doença. Além disso, o lote
existente no TRF5 tem prazo de
validade até junho e a maioria

dos servidores não tomou as doses que
garantem a imunização.

Combate à hepatite

O coorde-
nador re-
gional dos
Juizados
Especiais
Federais
(JEFs),
desembargador federal Rogério Fialho,
reuniu-se, na última segunda-feira, com
os magistrados e representantes dos
JEFs da Seção Judiciária de Sergipe
(SJSE). Durante o encontro, os
magistrados avaliaram a atual situação
dos juizados e apresentaram projetos
que visam o aprimoramento do sistema
dos JEFs na 5ª Região.

Rogério Fialho
coordena reunião
com JEFs de Sergipe

Reunião do CJF/2009FO
TO

:C
JF

FO
TO

:S
JS

E

FOTO:CARLOS COSTA


