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Financiamento de 
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H1N1: vacinação será realizada amanhã no NAS
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Tem início a formação dos Brigadistas 
de Incêndio do TRF5

TRF5 inicia correição ordinária na SJRN  
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Corregedoria do 
Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região - 
TRF5 iniciará, hoje (26), 
a correição ordinária na 
Seção Judiciária do Rio 
Grande do Norte (SJRN), 
para os processos físicos, 
nas 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 
9ª, 10ª,11ª, 12ª, 14ª e 15ª 
varas federais. Os traba-
lhos seguem até o dia 6 
de maio. Já os proces-
sos virtuais, em trâmite 
no Sistema Creta e no 
Processo Judicial Eletrônico – PJE, 
serão correicionados da sede do 

TRF5, através dos referidos siste-
mas, de 23 de maio a 3 de junho. 

O Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS) informa que a vacinação 
contra o novo vírus Influenza A 
H1N1, destinada aos servidores e 
magistrados que demonstraram 
interesse na imunização, será re-
alizada amanhã (27), pelo Cidrim 
Vacinas, no horário das 9h às 17h, 
no NAS. O valor de cada dose 
será de R$ 110, podendo ser 
pago com cartão de débito ou 

crédito ou em espécie. De acordo 
com a Presidência do TRF5, a ação 
se antecipa à política institucional 
de imunização (que será mantida), 
em razão dos casos recentes da 
doença no País. A vacinação gra-
tuita será realizada assim que a 
rede pública disponibilizá-la para 
o Tribunal. Mais informações pe-
los ramais 9866 (Etelvina) ou 9935 
(Regina).

Capitania dos Portos - O 
Presidente do TRF5, de-
sembargador federal Rogé-
rio Fialho Moreira, em visita 
de cortesia à Capitania dos 
Portos de Pernambuco, 
acompanhado pelo diretor 
da Subsecretaria de Apoio 
Especial, General Nilson 
Ananias, e recebidos pelo 
Capitão-de-Mar-e-Guerra, 
Marcelo Petrille Pacheco.

As aulas do curso de Briga-
da de Incêndio começaram 
ontem (25), com a exposi-
ção de Noções de Primeiros 
Socorros, na sede da Esma-
fe. Os participantes ainda 
conhecerão técnicas sobre 
avaliação e prevenção de 
situações de riscos, inspeção 
de equipamentos, noções 
de combate a incêndio, entre ou-
tras. O curso é fruto de uma parce-
ria entre a Subsecretaria de Apoio 
Especial (SAE) e o Núcleo de De-
senvolvimento de Recursos Huma-
nos (NDRH) e tem como objetivo a 
formação da Brigada do TRF5.

A gerência do Posto de Atendi-
mento da Caixa Econômica Fede-
ral no TRF5 informa que, até sexta 
(29/04), a instituição está com 
taxas reduzidas para financiamen-
to de veículos novos e usados. Os 
magistrados e servidores interes-
sados devem procurar a Gerência 
e falar com Diogo Cabral de Melo.

A decisão foi tomada 
pelo corregedor-regio-
nal, desembargador fe-
deral Fernando Braga, 
por meio da Portaria 
Nº 85/2016, de 14 de 
março de 2016. 
Cronograma – De 
acordo com o calendá-
rio estabelecido pelo 
TRF5, de 7 a 17/06, os 
processos físicos da 
Seção Judiciária da 
Paraíba serão correicio-
nados. Os eletrônicos 

já foram submetidos à análise da 
Corregedoria de 14 a 22/03. 


