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“O saber a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria se aprende é com a vida e com os humildes.” Cora Coralina 

Resultado da Ação Cuidando 

da Saúde – edição 2014 

 

A ação Cuidando da Saúde, realizada no 
dia 10 de outubro, foi um sucesso. 
A equipe do Centro de Saúde Rosângela 
Pimentel, composta pelas Enfermeiras 
Elanne Miguéis e Luana Moura e por 
seis acadêmicas do curso de 
Enfermagem, atendeu servidores, 
estagiários e prestadores de serviço no 
horário de 8 às 15 horas. 
Os serviços oferecidos pelo Centro de 
Saúde foram: vacinação contra Hepatite 
B, Tétano, Febre Amarela e Gripe, teste 
de glicemia e aferição de pressão 
arterial, teste rápido de Hepatite B e C, 
HIV e Sífilis e pré-agendamento para 
realização do exame de PCCU no 
Centro de Saúde. 
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Justiça Federal do Acre implanta 

Central de Videoconferência 

O Diretor do Foro da Justiça Federal do 
Estado do Acre, Juiz Federal Náiber 
Pontes de Almeida, assinou a 
PORTARIA/DIREF nº 068, de 8 de 
outubro de 2014, que regulamenta a 
realização de audiências por meio de 
videoconferência no âmbito desta 
Seccional, a partir de solicitações de 
outros juízos. 
De agora em diante, as solicitações de 
audiência por videoconferência serão 
atendidas sem a intervenção das varas 

federais da Seção Judiciária do Estado 
do Acre e sob a coordenação do Núcleo 
Judiciário – NUCJU, com apoio da 
Seção de Tecnologia da Informação – 
SEINF. 
O objetivo é assegurar uma prestação 
jurisdicional acessível, rápida e efetiva, 
como também conferir economia e 
racionalidade dos recursos utilizados. 
 

Entrega das Doações ao 

Educandário Santa Margarida 

 

No período de 1º a 9 de outubro, 
servidores da Justiça Federal e da Caixa 
Econômica Federal se engajaram na 
campanha para arrecadação de 
brinquedos para as crianças do 
Educandário Santa Margarida. 
Foram arrecadados 84 pares de 
sandálias de borracha, 56 brinquedos 
diversos, 51 escovas de dente, 4 jogos 
recreativos, 2 pares de sapatilhas, 
creme dental e fraldas descartáveis. 
O material arrecadado foi entregue no 
dia 11 de outubro para a Coordenadora 
Administrativa do Educandário, Edileusa 
Ferraz. 
O Educandário Santa Margarida, 
fundado em 30 de agosto de 1942, 
funciona como Instituição de 
Acolhimento para Crianças e 
Adolescentes de 0 a 12 anos sob 
Medida de Proteção. 

http://www.ac.trf1.gov.br/eventos/Acao_Cuidando_da_Saude_2014/album/index.html

