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Vacinas: nova oportunidade
Manoel Erhardt
palestra no Rotary

Programação Dia 
das Mães

de Maio

QUARTA

Dicas para obter sucesso em concurso 
público foi tema de palestra no TRF5 

Aniversariantes

Ministro Raul Araújo Filho
STJ

Maria das Graças Cruz Ribeiro 
Gab. Des. Fed. Edilson Pereira Nobre Jr.

ual o segredo 
para ser aprovado 

em um concurso pú-
blico? As dicas para o 
sucesso foram o mote 
da palestra “Concurso 
em Ação: Motivação 
e Técnica para Apro-
vação”, proferida pela 
advogada da União 
Renata Queiroga. Al-
gumas palavras foram 
bastante enfatizadas 
por Renata, aprovada em diversos 
concursos, entre eles o do TRF5: 
estudar, força de vontade, perse-
verança, disciplina, obstinação. Os 
quatro últimos considerados por 

ela como grandes atributos “Você 
tem que ter muita clareza para 
traçar seus objetivos profissionais. 
Onde estou hoje e onde quero 
chegar. Também tem que ter um 

O Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS) informa que o prazo para 
informar o interesse na vacina-
ção para gripe foi estendido para 
sexta-feira (12/05). Na ocasião, 
serão disponibilizadas também 
doses para menores de 3 anos 
de idade.  Será a última oportu-

nidade, este 
ano, para 
tomar a va-
cina de gripe 
tetravalente 
no NAS. O 
setor também solicitou à Immuno-
lógica Casa de Vacinas outras va-

método de estudo 
muito claro, além 
de conhecimento 
e fortalecimento 
emocional”, ressal-
tou.  
Inimigos – Uma 
das dicas de Rena-
ta para não desistir 
dos próprios so-
nhos é combater 
os inimigos: pen-
samentos, medos, 

desculpas, derrotas, desânimos, 
impaciência, ansiedade, cansaço, 
convites para sair. Além disso, é 
preciso administrar o tempo, enfa-
tizou a advogada.  

Solidariedade 
- O presidente 
do TRF5, desem-
bargador federal 
Manoel Erhardt, 
recebeu, ontem, 
a visita do Frei 
Rinaldo, da Igreja 
Madre de Deus. O 
religioso falou da 
realidade da Comunidade do Pilar, com a qual o TRF5 colabora, em parce-
ria com a ONG Moradia e Cidadania. A intenção é ampliar a parceria com 
outras instituições instaladas no Recife Antigo, objetivando a criação de 
novos projetos. Neste mês de maio, o TRF5 vai promover uma campanha 
de arrecadação de cestas básicas para distribuir na Comunidade. 

PJe: prazos são 
prorrogados 

cinas importantes, especial-
mente para maiores de 50 
anos, como pneumococos 
23 valente, que será vendida 
por R$ 100; e herpes zóster, 
que custará R$ 450 - valores 
considerados abaixo do mer-

cado, de acordo com o NAS. Mais 
informações pelo ramal 9296.

O presidente do TRF5, desem-
bargador federal Manoel Erhardt, 
prorrogou todos os prazos dos 
Processos Judiciais eletrônicos 
(PJe) vencidos ontem (9) para hoje 
(10/05). Também de acordo com o 
Ato nº 291/2017, processos eletrô-
nicos com intimações confirmadas 
na segunda (8) terão sua contagem 
iniciada hoje. A suspensão se deve 
à intermitência do PJe relatada por 
alguns usuários. A Subsecretaria de 
Tecnologia da Informação do TRF5 
já está empenhada em solucionar o 
problema.

Um lembrete para a programação 
especial alusiva ao Dia das Mães, 
que será realizada nesta quinta-
-feira (11), na Sala Capibaribe: às 
15h, haverá uma apresentação da 
Orquestra Criança Cidadã e, às 16h, 
a palestra “As repercussões das re-
des sociais para crianças e adoles-
centes na contemporaneidade”. Em 
seguida, será oferecido um lanche 
para as mães do Tribunal. Na sexta-
-feira (12), às 9h, no Foyer do Ple-
no, haverá um Café da Manhã em 
homenagem às mães prestadoras 
de serviço no TRF5. No domingo, 
acessem o Facebook do TRF5 e 
confiram a surpresa que a Divisão 
de Comunicação Social está prepa-
rando para as mães.

O presidente do TRF5, desembar-
gador federal Manoel Erhardt, fará 
hoje, às 12h30, no Clube Portu-
guês, palestra sobre “O Poder Judi-
ciário e a Justiça Federal”. 


