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Manoel Erhardt faz balanço de um ano 
de gestão à frente do TRF5

o comemo-
rar, ontem 

(3/04), um ano 
como presidente 
do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª 
Região – TRF5, o 
desembargador 
federal Manoel Erhardt destacou, 
entre as ações postas em prática e 
que foram elencadas como priori-
tárias da sua gestão, a atenção ao 
aprimoramento do Processo Ju-
dicial Eletrônico (PJe), as medidas 
imprescindíveis para a manutenção 
das instalações do Tribunal e das 
Seções Judiciárias da Justiça Federal 
na 5ª Região e a aproximação com 
a sociedade, para que a população 
possa conhecer a importância do 
serviço que é oferecido pela Jus-

tiça Federal, a exemplo das visitas 
dos alunos das escolas públicas do 
interior de Pernambuco. “A ges-
tão, como no discurso de posse, se 
orientou pela continuidade, procu-
ramos dar sequência do que tinha 
sido iniciado pelo desembargador 
federal Rogério Fialho. Consegui-
mos entregar os elevadores, esta-
mos concluindo o revestimento do 
edifício-sede do Tribunal, investindo 
também nos programas de infor-
mática”, pontuou Manoel Erhardt. 
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Aniversariantes

Vacinação contra a gripe será realizada amanhã
O Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS) do TRF5 informa que a vaci-
nação contra a gripe será realizada 
amanhã (5), das 9 às 17h, com in-
tervalo das 12 às 13h30. Neste dia, 
não haverá aplicação para crianças 

menores de três anos. As vacinas 
para este grupo poderão ser pagas 
e oportunamente o cliente compa-
recerá à Clínica Imunológica para 
tomar a vacina. Excepcionalmente, 
algum servidor que não possa com-

parecer ao TRF5 no dia da vacina-
ção poderá tomar a dose na Clínica 
Imunológica, localizada no edifício-
-garagem do Hospital Memorial 
São José, na Rua das Fronteiras 
175, loja 1.

Surpresa - A equipe da 
Diretoria Geral do TRF5 
preparou, ontem (3),  
uma confraternização 
para celebrar o primeiro 
ano de gestão do dire-
tor-geral, Fábio Paiva. 

Há mais de 40 anos, uma lei 
federal obriga as farmácias e 
drogarias de todo o Brasil a ter 
um farmacêutico durante todo o 
expediente. Mas o sindicato dos 
donos de farmácias de Pernam-
buco (Sincofarma-PE) questionou 
essa norma na Justiça, alegando 
escassez de profissionais. Confira 
a decisão do TRF5 e acompanhe 
outras notícias no programa Via 
Legal desta quarta-feira (04/04), 
às 21h, na TV Justiça. Assista 
também pela internet, no www.
youtube.com/programaViaLegal.

Lançado ontem (3), no Centro 
Cultural dos Correios, no Recife, o 
projeto “Salvaguarda do Maracatu 
Nação Leão Coroado - 150 anos 
de história, cultura e tradição”. O 
trabalho contou com a participa-
ção da diretora da Divisão de Co-
municação Social do TRF5, Isabelle 
Câmara, que escreveu textos e foi 
a responsável pela coordenação 
editorial de um livro com a história 
viva do Maracatu. Além da obra, 
o projeto é composto pelo docu-
mentário “A Coroa do Leão” e por 

Colaboradores - O 
presidente também 
fez questão de des-
tacar a colaboração 
de todos os inte-
grantes da mesa 
diretora. “O desem-
bargador federal 

Cid Marconi (vice-presidente) tem 
agilizado a tramitação dos recursos 
especiais e extraordinários e o de-
sembargador federal Paulo Cordeiro 
(corregedor-regional) tem realiza-
do também um trabalho bastante 
expressivo para a atuação da Justiça 
Federal de 1ª Instancia. E a colabo-
ração de todos os componentes do 
Tribunal tem sido essencial para que 
a gente consiga desempenhar essa 
tarefa com êxito”, salientou o presi-
dente.

um CD, com toadas 
tradicionais. O pro-
jeto de Salvaguar-
da do Maracatu 
Nação Leão Coro-
ado, considerado 
símbolo de Re-
sistência Negra e reconhecido 
como Patrimônio Vivo do Estado 
de Pernambuco (2006), nasceu de 
uma iniciativa do próprio Maraca-
tu, que, em seus quase dois sécu-
los de história, nunca se preocu-
pou em documentar sua trajetória.


