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SEGUNDA

Paulo Cordeiro participa de Fórum 
Permanente de Corregedores-Gerais

corregedor do Tribunal Regional Federal da 5ª Re-
gião – TRF5, desembargador federal Paulo Cordei-

ro, participa, amanhã (3/04), do Fórum Permanente de 
Corregedores-Gerais da Justiça Federal. O evento será 
realizado às 14h30, na Sala de Reuniões da Corregedoria 
Geral da Justiça Federal, em Brasília. De acordo com a 
Resolução CJF nº 009, de 4 de abril de 2008, que institui 
o Fórum, o objetivo é facilitar o intercâmbio de infor-
mações e experiências judicantes, manter a unidade do 
órgão jurisdicional no âmbito federal e propor ao Con-
selho da Justiça Federal as medidas pertinentes ao seu 
aprimoramento.  
Integrantes - O Fórum Permanente de Corregedores-
-Gerais da Justiça Federal é integrado pelo ministro 
corregedor-geral da Justiça Federal, que o preside, e 
pelos corregedores-gerais da Justiça Federal. 
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Aniversariantes

NAS promove vacinação contra gripe
Quase 200 pessoas se inscreve-
ram para tomar a vacina tetra-
valente contra a gripe, dentro 
da campanha promovida pelo 
Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS). A clínica selecionada para 
aplicar as vacinas foi a Imuno-
lógica e o custo da imunização 
será de R$ 60. A previsão é de 

que as doses sejam aplicadas na 
próxima quinta-feira (5), tanto pela 
manhã quanto à tarde. De acordo 
com o NAS, as pessoas que per-
deram o prazo para inscrição, mas 
ainda têm interesse em se vacinar, 
podem entrar em contato através 
do ramal 9296 e deixar o nome. 
O Núcleo, por sua vez, avaliará, 

juntamente com a clínica, se há a 
possibilidade de ampliar a quan-
tidade de vacinas. 

Convite - O presidente do TRF5, 
desembargador federal Manoel 
Erhardt, recebeu, na tarde da úl-
tima terça-feira (27), o presidente 
em exercício da OAB-PE, Leonar-
do Accioly, que entregou convite 
para a inauguração do auditório 
da nova sede da OAB. O advogado 
João Olímpio Mendonça, conse-
lheiro seccional e presidente das 
comissões Especial de Segurança 
Pública (Cesp) e de Acompanha-
mento do Sistema Penitenciário 
e das Execuções Penais (Caspep) 
da OAB-PE, também participou da 
visita. A solenidade de inauguração 
acontece hoje (2), a partir das 19h.

Após dois anos de serviços presta-
dos ao TRF5, os capitães da Polícia 
Militar de Pernambuco Swelling-
ton de Andrade Gregório e Mauro 
José Galindo Calado, que atuavam 
na Subsecretaria de Apoio Especial 
(SAE), se despediram do Tribunal. 
Na última terça-feira (27), eles 
estiveram na Presidência do TRF5, 
onde receberam agradecimentos 
pelos trabalhos desempenhados. 
Ambos completaram o período 
máximo fora das corporações de 
origem. Participaram do encontro 
o presidente da Corte, desembar-
gador federal Manoel Erhardt, o 
diretor-geral, Fábio Paiva, a chefe 
de gabinete da Presidência, Tereza 
Neuman, e o diretor da SAE, Nil-
son Caldas Ananias.

A estagiária do 
Núcleo de De-
senvolvimento 
de Recursos Hu-
manos (NDRH), 
Mayara Cunha, 
garantiu mais 
um pódio nas disputas de jiu-jitsu. 
A estudante conquistou o ouro na 
primeira etapa do Campeonato 
Pernambucano de Jiu-Jitsu, reali-
zado no último dia 25, no Recife. 
Mayara lutou na categoria pluma, 
até 53kg, faixa branca. A próxima 
competição é a Copa Agreste, que 
será realizada em Gravatá (PE), no 
dia 29/04. A lutadora busca patro-
cínio para participar da disputa.


