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TERÇA Equipe de Informática debate
Planejamento Estratégico.

Durante as come-
morações alusivas
aos 185 anos do Tri-
bunal de Justiça de
Pernambuco, ontem,
o presidente do
TRF5 José Baptista
de Almeida Filho foi
condecorado com
diploma e a Medalha
do Mérito Jurídico
“Desembargador
Joaquim Nunes Ma-
chado” e a desem-
bargadora federal Margarida Cantarelli
recebeu medalha e diploma de honra ao
mérito, pelos relevantes serviços presta-
dos ao TJPE. Também foram agraciados
com a comenda o governador Eduardo
Campos, o prefeito do Recife, João Pau-
lo, o presidente da OAB-PE, Jayme As-
fora, e o comandante do Comando Militar
do Nordeste, general Jarbas Bueno da
Costa, entre outras autoridades civis e
militares. A Sessão Solene no Salão do
Tribunal Pleno foi presidida pelo desem-
bargador Fausto Freitas e incluiu os lan-
çamentos do livro do TJPE e do selo co-
memorativo pelos Correios.

José Baptista e Margarida
Cantarelli são condecorados Está em vigor a Portaria

Nº 455, que disciplina o esta-
cionamento no edifício-sede
do TRF5 para evitar proble-
mas envolvendo veículos es-
tacionados fora do horário de
expediente. Vale lembrar aos
servidores que fica vedado o
estacionamento fora do horá-
rio ou em dias que não hou-
ver expediente, de qualquer
veículo não oficial nos pátios
e garagem do edifício-sede
e do Anexo I, estando os
mesmos sujeitos a reboque em caso de
desrespeito à Portaria.

Portaria disciplina
estacionamento

Os servidores que quiserem atualizar o
esquema de vacinação contra gripe e
hepatite (A e B) deverão comparecer ao
Setor de Enfermagem do Tribunal. A
Divisão de Assistência Médica e Social
(DAMS) informa os dias e horários
disponíveis para o serviço. Nos dias 15,
16, 21 e 22 de agosto, o atendimento
será das 14 às 17h e, no dia 17, ocorrerá
pela manhã, das 9h ao meio-dia.

DAMS imuniza contra
hepatite e gripe

O grupo de funcionários “Coletivo Ecológico” pro-
move na próxima quinta-feira, na Seção Judiciária
de Pernambuco, a exibição do documentário do
Greenpeace “Mudanças do clima, mudanças de vi-
das”. A iniciativa tem a finalidade de sensibilizar ma-
gistrados, servidores e estagiários para que reflitam
sobre as causas e conseqüências do aquecimento
global. O documentário será exibido às 16h, no
Setor de Treinamento (3º andar do prédio anexo).

Documentário reflete
sobre aquecimento global
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De acordo
com a Agência
Nacional de Vigi-
lância Sanitária
(Anvisa), os parasitas,
as substâncias tóxicas e
os micróbios entram em
contato com o alimento duran-
te a manipulação. Por isso,
mantenha o local da manipula-
ção dos alimentos sempre lim-
po. A limpeza do ambiente é im-
portante para
prevenir e
controlar bara-
tas, ratos e
outras pragas
que são trans-
missores de
doenças e
contaminam o
ambiente.
Fonte:
www.anvisa.gov.br


