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Manoel Erhardt recebe Medalha do IAP

de Setembro

QUARTA

NAS promove evento de incentivo ao
cadastro de doadores de medula óssea

olidariedade, cooperação, 
ajuda ao próximo. Essas são 

palavras que ouvimos frequen-
temente no nosso cotidiano, 
mas nem sempre paramos para 
pensar se praticamos essas 
ações na nossa rotina. Com o 
objetivo de motivar os servido-
res para doação, e dentro das 
atividades previstas no projeto 
“Incentivo à Solidariedade e 
Prevenção da Violência no Tra-
balho”, o Núcleo de Assistên-
cia à Saúde (NAS) do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região 
- TRF5 promove, no dia 5/10, um 
evento sobre a doação de medula 
óssea. Estão previstas a realização 
de uma palestra sobre o tema e a 
coleta da amostra de sangue para 
os voluntários que quiserem fazer 
o cadastramento para doação de 
medula óssea. A coleta será no 
NAS, das 10h às 16h. Já a palestra 
ocorrerá em dois horários: às 11h, 
na Sala Capibaribe, e às 14h, na 
sala das Turmas Sul. 
Conscientização - A rede de so-
lidariedade não ficará restrita aos 
que trabalham no Tribunal. Fami-

Brinquedos Aniversariantes

O presidente do TRF5, desem-
bargador federal Manoel Erhardt, 
foi agraciado, ontem (26), com a 
Medalha do Mérito Advocatício 
Flávio de Queiroz Bezerra Caval-
canti, concedida pelo Instituto 
dos Advogados de Pernambuco 
(IAP) a personalidades que se 
destacaram no exercício da ad-
vocacia no Estado e que, direta 
ou indiretamente, contribuíram 
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liares e amigos dos servidores que 
quiserem participar da palestra ou 
fazer o cadastro também poderão 
comparecer ao evento. A ideia é 
conscientizar as pessoas sobre a 
importância da doação de medula, 
pois a falta de doador compatível 
ainda é a principal dificuldade. As 
chances de compatibilidade são 
de 1 em cada 100 mil pessoas, 
em média. Dentre os membros 
da família, a possibilidade de ter 
alguém compatível é de apenas 
20% a 30% dos casos. Confira mais 
informações na nossa Intranet.

Novo antivírus 

Já estamos bem perto do Dia das 
Crianças e, para comemorar a 
data, o TRF5 promove uma cam-
panha para arrecadar brinquedos 
para crianças da Comunidade do 
Pilar. Já está disponível, no hall de 
entrada do edifício sede do TRF5, 
um local para entrega, a partir de 
hoje (27), de brinquedos novos 
ou em bom estado, sendo neces-
sário que estejam embalados. O 
TRF5 está preparando uma tarde 
bem divertida para os filhos dos 
servidores e terceirizados. A pro-
gramação será realizada no dia 
9/10, das 14h às 17h, no foyer do 
pleno, e poderão participar do 
evento crianças que tenham até 
10 anos de idade. Estão previstas 
exposições de produções artís-
ticas, sessão de cinema, espetá-
culo de mágica, mini estúdio de 
fotografia e lanche. As inscrições 
devem ser feitas até o dia 3/10, 
no Cerimonial, no 15º andar. Os 
pais que quiserem expor as pro-
duções artísticas de seus filhos 
devem entregá-las também até o 
dia 3/10, no Cerimonial.

para os 165 anos de história da 
instituição, também comemorados 
ontem. A homenagem, conduzida 
pelo presidente do IAP, Antônio 
Mário Abreu Pinto, foi entregue 
em sessão solene e bastante emo-
cionada, em razão da medalha 
ter sido batizada com o nome do 
advogado Flávio Queiroz, falecido 
em agosto de 2013. O desem-
bargador federal emérito, diretor 

da Faculdade de Direito 
do Recife (FDR) e irmão de 
Flávio,  Francisco Queiroz 
Cavalcanti, e o professor e 
jurista Miguel Reale Jr., en-
tre outras pessoas, também 
foram homenageados. O 
evento, realizado na FDR/
UFPE, contou com a presença do 
presidente da seccional pernam-
bucana da Ordem dos Advogados 

de Pernambuco (OAB/PE), Ronnie 
Preuss, de deputados estaduais, 
além de advogados, desembarga-
dores e estudantes de Direito.

A Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação do TRF5 iniciou, na 
última sexta-feira (22), a instalação 
de nova ferramenta antivírus nos 
computadores do Tribunal. O dis-
positivo está bloqueando as entra-
das USB destinadas ao uso de pen 
drive, a fim de evitar riscos à segu-
rança da informação. Caso o uso 
de pen drives seja imprescindível, o 
gestor de cada área pode solicitar a 
liberação das entradas nas respecti-
vas máquinas. 


