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Doação de sangue
A servidora Joana DArc Sampaio, da 

Folha de Pagamento, solicita, com 
urgência, doação de sangue de qual-

quer tipo para João Alves da Silva 
Neto, seu parente. As doações devem 

ser feitas no Hemato Banco de San-
gue, na Avenida Lins Petit, 264, Ilha 

do Leite. Contato: 3972-4060.

29
     

A

Manoel Erhardt participa de sessão do CJF Remoção 

de Maio

SEGUNDA

TRF5 debate novas regras orçamentárias
  convite da 

Presidên-
cia da Corte, o 
secretário de 
Planejamento, 
Orçamento e Fi-
nanças do Con-
selho da Justiça 
Federal (CJF), 
Gustavo Bicalho 
Ferreira da Silva, 
esteve no TRF5, 
na tarde da última quinta-feira 
(25), para uma reunião sobre as 
novas regras orçamentárias de-
correntes da Emenda Constitucio-
nal 95/2016, que fixou o teto de 
gastos da União até 2036, insti-

Trânsito:
comportamentos
de risco

tuindo o novo regime fiscal. “Nós 
resolvemos trazer um especialista 
no assunto para o melhor esclare-
cimento de todos, tanto no Tribu-
nal, como nas Seções judiciárias. 
Surgiram algumas ideias que 

serão discutidas 
na próxima reu-
nião de diretores 
de foro, diante 
desse quadro 
que nos foi ex-
planado”, expli-
cou o presidente 
do TRF5, Manoel 
Erhardt. Parti-
ciparam a juíza 
auxiliar da Pre-

sidência, Joana Carolina Lins Pe-
reira, o diretor-geral, Fábio Paiva, 
diretores de foro e das secretarias 
administrativas de todas as Se-
ções Judiciárias, além de diretores 
do TRF5.

O presidente do TRF5, desem-
bargador federal Manoel Erhardt, 
participa, hoje, da sessão do 
Conselho da Justiça Federal (CJF), 
que ocorre na sede do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região 
(TRF4), em Porto Alegre (RS), 
às 14h. O encontro marcará a 
despedida do conselheiro Luiz 
Fernando Wowk Penteado, em 
função do encerramento de seu 

mandato na presidência do TRF4. 
Na sessão do CJF, serão julgados 
processos administrativos refe-
rentes a servidores, magistrados 
federais e a projetos institucio-
nais. Também serão apreciadas 
propostas de atos normativos 
que regulamentam questões 
administrativas da Justiça Federal. 
A sessão será transmitida ao vivo 
pelos portais do CJF e do TRF4.

Vacinação ocorrerá 
na próxima quinta

Aniversariantes
Maria Alda Martins da Costa Barretto 
Núcleo de Assistência à Saúde
Maria Mazarello Coelho Caribé Cavalcanti
Divisão da 3ª Turma
Cariel Bezerra Patriota 
Gab. Des. Fed. Fernando Braga
Gabrielle Costa Carvalho de Oliveira 
Gab. Des. Federal Roberto Machado

No mês do Movimento Maio Ama-
relo, o NAS informa: as pesquisas 
na área de saúde assinalam que 
padrões de comportamento e 
ocorrência de acidentes de trânsi-
to são fenômenos associados.  As 
pessoas com maior impulsividade e 
necessidade de se destacar no seu 
grupo, bem como aquelas consu-
midoras de bebidas alcoólicas e 
drogas, tendem a exceder os limi-
tes de velocidade e a desrespeitar 
as normas de trânsito. As falhas 
ou desgastes dos mecanismos 
de controle psíquico também são 
fatores de risco. Esse último é tanto 
maior quanto mais o sujeito desco-
nheça suas próprias características 
psicológicas e quanto menos bus-
que encontrar para elas formas de 
expressão adaptadas. Nem sempre 
as campanhas informativas geram 
mudanças de comportamento nos 
motoristas mais vulneráveis. Nes-
ses casos, o autoconhecimento, via 
acompanhamento psicológico, é a 
melhor estratégia de prevenção.

O Núcleo de Assistência à Saúde 
informa que os interessados em se 
vacinar contra gripe, herpes zoster 
e pneumococos 23 valente devem 
entrar em contato com o setor até 
hoje (29). A vacinação ocorrerá 
nesta quinta (1º), das 10h às 13h. 
A imunização para herpes zoster, 
indicada para pessoas acima dos 
50 anos, custa R$450, e a pneumo-
cocos 23 valente, para quem tem 
mais de 60 anos, custa R$100. Já a 
vacina contra gripe está por R$52. 
Mais informações pelo ramal 9296.

Comenda - O desembargador federal 
Rogério Fialho Moreira recebeu, na últi-
ma quinta (25), no Teatro de Santa Isabel, 
das mãos do defensor público-geral de 
Pernambuco, Manoel Jerônimo de Melo 
Neto, a medalha Eduardo Campos. A 
honraria é um reconhecimento ao apoio 
dado pelo magistrado à causa daquela 
instituição, quando exerceu a Presidência 
do TRF5, no biênio 2015-2017.

O TRF5 aprovou, em sua última 
sessão plenária, a remoção de três 
juízes federais substitutos em Ser-
gipe, todos pelo critério de anti-
guidade. Em Aracaju, a juíza Laura 
Lima Miranda e Silva, da 5ª Vara 
Federal, irá para a 2ª Vara. Já Pris-
cilla Galdini de Andrade, que estava 
na 7ª Vara, será removida para a 5ª 
Vara. O juiz Pedro Esperanza Sudá-
rio, que estava na 9ª Vara, em Pro-
priá, irá para a 7ª vara. 


