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Ricardo Bouwman Filho
Material e Patrimônio
Lúcia Maria d’Almeida
DAMS
Luis Eduardo Araújo Guerra
Gab. Des. Marcelo Navarro
Rosinaldo Francisco dos Santos Jr
Soservi
Leonardo de Moraes Ferreira
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(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Criação da Escola
Militar (1855)

Juizado Especial Federal de Alagoas
ultrapassa 50,9 mil causas resolvidas

Nesta quarta-
feira, a partir das
19h, acontece o ensaio
do bloco Madeira do
Rosarinho (Rua Salvador
de Sá, 164). O bloco Pára-
quedista Real faz mais um
acerto de marcha a partir das
21h, no Bar Oitão (Casa
Amarela), com entrada
gratuita. O Maracatu Nação
Elefante participa do ensaio
para a abertura do Carnaval do
Recife com o percussionista
Naná Vasconcelos. O ensaio
será às
19h, na
Rua
Riolândia,
504,
Água Fria.

Durante a semana pré-carnavalesca,
a Divisão de Assistência Médica e
Social (DAMS), através da Seção de
Saúde, promoverá uma campanha
educativa com o objetivo de
combater o uso de drogas e evitar o
excesso do consumo de álcool nos
dias de folia. A ação ainda visa
orientar os foliões sobre o sexo seguro
com o uso de preservativos. Nos dias 29
e 31 de janeiro, das 9h às 10h e das 12h
às 13h, serão distribuídos panfletos e
preservativos, no hall de entrada do
edifício-sede do TRF5. Segundo o

DAMS realiza campanha educativa
para carnaval

diretor da DAMS, Cláudio de Sá Pereira,
a campanha é dirigida aos servidores,
terceirizados e estagiários desta Corte e
conta com o apoio da Secretaria de
Saúde do Recife. Maiores esclarecimen-
tos podem ser obtidos pelo ramal 9296.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais
(TJMG) abriu inscrições para o concurso
Público de Ingresso e de Remoção, para
a Delegação dos Serviços de
Tabelionato e de Registro do Estado. Os
candidatos devem efetuar inscrições até
o dia 12 de fevereiro. Informações: (31)
3247-8739/8740 ( EJEF - Escola
Judicial Desembargador Edésio
Fernandes) ou www.tjmg.gov.br/ejef .

TJMG abre inscrições
para concurso público Até o final deste mês,

acontece a campanha
“Nos trilhos da folia,
seja Solidário. Doe
Sangue no Hemope”.
Promovida pela
Fundação Hemope, a
iniciativa tem o objetivo
de manter o estoque estratégico de
sangue para atender a demanda

Hemope estimula doação de sangue

Foi alterado o horário do expe-
diente bancário dos postos de
atendimento da Caixa Econômi-
ca Federal e do Banco do Brasil
no TRF5. A Caixa  funciona de
segunda à sexta-feira, no horário
das 12h às 17h, enquanto no BB
o expediente será das 12h às
16h. A mudança no horário
ocorre para melhor atender aos
servidores desta Corte, tendo
em vista a nova jornada de
trabalho estabelecida pela Resolução nº
24/2007. Informações: 9441 e 9442.

Expediente bancário
compatível com
horário do servidor

Equipe de
Saúde do TRF

durante o período car-
navalesco. Para doar
sangue, é preciso que
a pessoa tenha entre
18 a 65 anos, ter boa
saúde e peso acima de
50 quilos. Na hora da
doação, é preciso estar

bem alimentado e levar um documento
de identificação com foto.


