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Posse da nova Mesa Diretora do TRF5.
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A melhor forma de
se evitar a dengue é
combater os focos de
acúmulo de água, locais
propícios para a criação do
mosquito transmissor da
doença. Para isso, é impor-
tante não acumular água em
latas, embalagens, copos
plásticos, tampinhas de refri-
gerantes, pneus velhos, va-
sinhos de plantas, garrafas,
caixas d´água, latões, cister-
nas, sacos plásticos e lixeiras,
entre outros É importante
procurar orientação médica ao
surgirem os primeiros sinto-
mas como febre, dor de cabe-
ça, dores pelo corpo, náuseas.

Dengue

Fonte: Ministério da Saúde

Os servidores que desejam
concorrer a uma vaga para
remoção, por permuta, para
outra localidade, onde haja
órgãos da Justiça Federal, têm
até a próxima segunda-feira, dia
31, para se inscrever no
Concurso Nacional de
Remoção 2008. Os
interessados devem acessar o
portal da Justiça Federal
(www.jf.gov.br), clicar no
banner, localizado no lado direito da
página inicial, e preencher o
requerimento de remoção.

Os estudantes de nível superior que
estagiam no TRF5 têm até o final deste
mês para entregar, no setor de estágios
do NDRH, o comprovante de matrícula
no primeiro semestre de 2008. O NDRH
informa que o estagiário que não
apresentar o documento até o dia 31,
terá o pagamento suspenso.
Informações: 9835.

Prazo para solicitar
remoção termina
segunda-feira

Estagiários têm até dia 31
para entregar comprovante

Programação do final de semana
Festa - Em Jaboatão  Festa da Pitomba
segue no pátio do Parque Histórico
Nacional dos Guararapes, em Jaboatão
dos Guararapes, até a próxima
segunda-feira (31). A comemoração
pelos 351 anos de Nossa Senhora dos
Prazeres trará shows de artistas locais,
parque de diversão e feirinhas típicas.
Exposição - Também até a próxima
segunda-feira o Paço Alfândega recebe
a mostra “Pintores e uma Musa

chamada Cidade do Recife”, do artista
plástico pernambucano Romero de
Andrade Lima. A exposição acontece na
Praça de Eventos do Shopping.
Feira - O 1º Salão Imobiliário de
Pernambuco acontece até o próximo
domingo (30/03). Quarenta e quatro
empresas participam da feira que traz
grande variedade de imóveis. O evento
acontece no Centro de convenções e a
entrada é gratuita.

O Tribunal
Regional Federal
da 5ª Região
(TRF5), bem como
suas respectivas
Seções Judiciárias,
já estão finalizando
a alteração para o
novo endereço
de Internet (site),
seguindo a
Resolução nº 45,
de 18 de dezembro de 2007, do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A
Resolução prevê uma única

Tribunal e Seções Judiciárias
padronizam endereços eletrônicos

nomenclatura,
instituindo a
terminação “jus.br”
para o lugar de
“gov.br”. No TRF da
5ª Região, o
endereço muda de
www.trf5.gov.br
para www.trf5.jus.br.
O Diretor da
Divisão de
Produção e

Suporte Técnico, Arnaldo Leite Pereira,
informa que dentro dos próximos 20 dias
o processo estará sendo concluído.


