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QUARTA

Aniversariantes
Nilo da Silva Moraes Júnior
Gab. Des. Paulo Gadelha
José Iran Bezerra Cabral
Gab. Des. Lázaro Guimarães
Luciana de Medeiros Fernandes
Gab. Dês. Francisco Cavalcanti
Isolda Lúcia Magalhães
Pessoal
Jairo Conde Jogaib Júnior
Precatório

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)
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Dia da Paz (Homenagem a
Mahatma Ghandi)

Por causa do intenso
movimento de blocos
carnavalescos no Bairro
do Recife, o expediente
no TRF5 será das 8h às
13h, nesta sexta feira (1º
de fevereiro). De acordo
com o Ato nº 16, assinado
pelo presidente do TRF5,
desembargador federal
José Baptista de Almeida
Filho, o horário de
funcionamento foi alterado
tendo em vista a dificuldade de acesso à
sede do Tribunal em função dos desfiles

das agremiações
carnavalescas. Ainda de
acordo com o referido Ato,
na “Quarta-feira de Cinzas”
(06/02) não haverá
expediente no Tribunal,
bem como nas Seções
Judiciárias vinculadas. Já o
expediente nos Gabinetes
ficará a critério de cada um
dos desembargadores
federais desta Corte. A
alteração no horário não se

aplica aos servidores que trabalham em
regime de plantão.

Com o objetivo de orientar servidores,
terceirizados e estagiários desta Corte,
durante o período carnavalesco, a
Seção de Saúde da DAMS está
realizando uma campanha educativa
com distribuição de preservativos e
panfletos educativos. Ontem, no
primeiro dia da campanha, realizada no
hall de entrada do edifício-sede do
TRF5, foram distribuídos aproximada-

mente 250 preser-
vativos. De acordo
com o diretor da
DAMS e coordena-
dor do projeto,
Cláudio de Sá
Pereira, a ação visa orientar os foliões
sobre o sexo seguro com o uso de pre-
servativos. Amanhã, a campanha con-
tinua das 9h às10h e das 12h às 13h.

Quem tiver interesse em se
aperfeiçoar em Língua
Portuguesa, o Instituto de
Educação Filadélfia (IEF) está
oferecendo, aos servidores do
TRF5, o curso de Pós-
Graduação Lato Sensu em
Língua Portuguesa, com
ênfase em Produção Textual.
O Curso é reconhecido pelo
MEC e terá duração de um
total de 420 horas/aula. O início das
aulas está previsto para o dia 23 de
fevereiro. Informações: 9182.

A campanha Nos trilhos da folia, seja
Solidário. Doe Sangue no Hemope,
para repor o estoque estratégico de
sangue no período do carnaval, termina
nesta quinta-feira, dia 31. 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,
deve estar bem alimentada e levar um
documento de identificação com foto.

Campanha do Hemope
termina amanhã

Expediente no Tribunal é
alterado nesta sexta-feira

Instituto Filadélfia
oferece curso de
Língua Portuguesa

A turma da
terceira idade se
encontra amanhã no
Bloco Folia Sem Idade
desfila pelas ladeiras de
Olinda a partir das 8h. A
concentração será em frente
à Secretaria de Educação de
Olinda. No Marco Zero
acontece o 1º Festival de
Caboclinhos e Tribos
Indígenas. A festa começa na
Rua da Moeda, segue pelas
ruas do Bairro do Recife. O
ensaio do Blo-
co Eu Quero
Mais é a atra-
ção principal do
Pólo de Todos
os Ritmos, no
Pátio de São
Pedro.

DAMS faz campanha de prevenção no carnaval

Tribunal libera R$ 27,5 milhões em RPVs
nos seis Estados da Região.


