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H1N1: prazo para solicitar vacina termina hoje

de Abril
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Conselho de 
Administra-

ção do Tribunal 
Regional Federal 
da 5ª Região – 
TRF5 aprovou, na 
última quarta-
-feira (13/04), por 
unanimidade, o 
Plano de Logís-
tica Sustentável 
(PLS) do Tribu-
nal. Com isso, o 
TRF5 normatiza a adoção de mo-
delos de gestão organizacional e 

de processos 
estruturados 
na promoção 
da sustentabi-
lidade ambien-
tal, econômica 
e social. As 
ações constan-
tes no Plano 
de Logística 
Sustentável do 
Poder Judici-
ário (PLS-PJ) 

atentam para critérios e práticas 
de sustentabilidade a serem inseri-

Posse no TRF1 - O presidente 
do TRF5, desembargador federal 
Rogério Fialho Moreira, presti-
giou, na última sexta (15/04), a 
posse dos novos dirigentes do 
Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região, para o biênio 2016-2018. 
Os ministros do STJ Marcelo 
Navarro Ribeiro Dantas e Luiz Al-
berto Gurgel de Faria, originários 
do TRF5, também estiveram presen-
tes à solenidade. A mesa diretora 
do TRF1 passa a ser composta pelos 

desembargadores federais Hilton 
Queiroz (presidente), Ítalo Mendes 
(vice-presidente) e João Batista Mo-
reira (corregedor regional).

O diretor da Subsecretaria de 
Pessoal, Onaldo Mangueira, cola 
grau, hoje (18), como bacharel 
em Direito pela Faculdade de Ci-
ências Humanas de Pernambuco 
(Sopece- FCHPE). A solenidade 
será realizada às 19h, no espa-
ço Rose Beltrão Recepções, no 
bairro de Apipucos, Recife. Além 
de ser o laureado da turma, com 
média 9,01, Onaldo será o orador. 
Paraibano da cidade de Diaman-
te, Mangueira também é formado 
em Engenharia Civil, pela Univer-
sidade Federal da Paraíba (UFPB), 
com especialização e mestrado 
em Gestão Pública, respectiva-
mente, pela Fcap/UPE e UFPE. É 
diretor da Subsecretaria de Pes-
soal há 11 anos.

O Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS) do TRF5 informa que, em 
resposta ao contato feito com o 
setor de vacinas do Laboratório 
Gilson Cidrim, será disponibilizado 
um lote de vacinas contra o vírus 
H1N1, com quatro cepas (tetra), 
pelo valor de R$ 110, por pessoa. 
De acordo com o Laboratório, 
devido à falta do produto no mer-
cado, o último lote foi comprado 
por um preço mais alto que o an-

dos na 5ª Região, dentre as quais, 
a racionalização, a coleta seletiva 
solidária, o descarte de resíduos 
recicláveis, as licitações sustentá-
veis e a compra compartilhada. 
Sustentabilidade – O TRF5 já 
adota diversas ações que visam 
à promoção da sustentabilidade 
ambiental, econômica e social. 
A coleta e destinação de pilhas, 
baterias, óleo vegetal e de mo-
tor; doação de papel para a ONG 
Moradia e Cidadania, entre ou-
tras, são algumas das práticas 
realizadas.

terior. O NAS pede aos servidores e 
magistrados que entrem em conta-
to com Áurea, ramal 9296, até hoje 
(18/04), para confirmar o interesse. 
A Presidência do TRF5 lembra, no 
entanto, que a ação se antecipa à 
política institucional de imunização 
- que será mantida-, em razão dos 
casos recentes da doença no País. 
A vacinação gratuita será realizada 
assim que a rede pública disponibi-
lizá-la para o Tribunal. 

O Conselho Nacional de Justiça 
aprovou, no último dia 12/4, reso-
lução que traz novas regras sobre 
a distribuição da força de trabalho 
no Poder Judiciário. Aprovado por 
unanimidade, o texto é mais um 
dos eixos da Política Nacional de 
Priorização do Primeiro Grau de 
Jurisdição (Resolução 194/2014), 
que tem como objetivo a distribui-
ção mais equânime de recursos e o 
aperfeiçoamento dos serviços pres-
tados aos cidadãos. A resolução 
deve ser implementada até o dia 
1º/01/2017, salvo casos específicos.


