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O

Solidariedade

Hemope faz 
campanha para 
ampliar estoque de 
sangue 

JFAL abre seleção para 
estágio remunerado 

OAB Nacional define nomes da lista 
sêxtupla para o TRF5 

de Fevereiro5
QUINTA

Conselho Federal da Or-
dem dos Advogados do 

Brasil – OAB definiu, na última 
terça-feira (3/02), a lista sêxtu-
pla com os nomes que serão 
submetidos ao Pleno do Tri-
bunal Regional Federal da 5ª 
Região, para eleição dos três 
advogados que concorrerão 
ao cargo de desembargador 
federal na 5ª Região, na vaga 
do quinto constitucional, em 
conformidade com o art. 94 
da Constituição Federal e do 
Regimento da OAB Nacional. A 
lista tríplice segue para a Presi-
dente da República, que tem a 
prerrogativa de escolher, den-

tre os seus integrantes, o futuro 
membro desta Corte. 
Lista – Os advogados mais vo-
tados foram Fábio Costa de Al-
meida Ferrario (AL), Aquiles Viana 

A TODO O VAPOR  
As obras de reforma do 
teto do Pleno do TRF5 
estão em andamento. 
Nesta semana está sendo 
instalada a estrutura que 
dará suporte à cobertura 
do teto. A obra conta com 
20 trabalhadores, entre 
engenheiros, eletricistas, 
montadores e soldadores. 

Bezerra (PE), Sandro Mezza-
rano Fonseca (SE), Cid Mar-
coni Gurgel de Souza (CE), 
Newton Nobel Sobreira Vita 
(PB) e Maria Lúcia Cavalcanti 
Jales Soares (RN). Os advo-
gados foram sabatinados 
pelos conselheiros federais 
da OAB José Alberto Ribei-
ro Simonetti Cabral (AM), 
Samia Roges Jordy Barbieri 
(MS) e Luciano Demaria (SC). 
Segundo o órgão de classe, 
todo advogado que preen-

cher os requisitos do Edital de 
convocação para o preenchimen-
to da vaga tem o direito de se 
inscrever para a eleição.

A servidora Ana 
Cláudia Oliveira, 
da Subsecretaria 
de Tecnologia 
da Informação 
(STI), solicita do-
ações de latas 
vazias de leite, 
farinha láctea 
ou similares, 
com tampas, 
para serem utilizadas como re-
cipientes para doação de sopa a 
moradores de rua. De acordo com 

Ana Cláudia, as latas 
podem ser de metal 
ou plástico. A servi-
dora também pede 
a doação de roupas, 
lençóis, brinquedos 
e objetos em bom 
estado, tudo para ser 
revertido para os mo-
radores de rua. Quem 
desejar acompanhar a 

ação ou apenas saber como fun-
ciona, basta entrar contato com 
Ana Cláudia, no ramal 9368.

“Carnaval começa 
com sua solida-
riedade. Doe 
sangue no He-
mope!”. Com 
esse mote, o 
hemocentro pernambucano rea-
liza campanha de sensibilização 
para repor o estoque e assegurar 
a demanda transfusional no perío-
do carnavalesco. A expectativa da 
direção do Hemope é de que, até 
o dia 13/02, período da campanha 
de captação, o estoque de sangue 
seja ampliado. Para fazer a doação 
de sangue é necessário ter mais de 
18 anos, peso acima dos 50 Kg e 
não ter ingerido bebida alcoólica 
nas últimas 24 horas. As doações 
podem ser feitas em qualquer uma 
das unidades do Hemope, seja da 
capital ou do interior.

A Justiça Federal em Alagoas 
(JFAL) está com inscrições aber-
tas para estágios de nível supe-
rior, destinado aos estudantes de 
Direito. As vagas são para a sede 
da Seção Judiciária de Alagoas, 
em Maceió, e para as Subseções 
Judiciárias de Arapiraca, União 
dos Palmares e Santana do Ipane-
ma. A seleção dos candidatos será 
feita em três etapas, uma prova 
de múltipla escolha, uma escrita 
e um exame oral. As inscrições 
podem ser realizadas até o dia 
12/02, no site: www.jfal.jus.br/con-
cursos/estagiarios.
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