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O
Vacinação será na próxima quinta

de Maio

TERÇA

TRF5 sedia encontro de diretores de
Escolas de Magistratura e gestores
de Tribunais do NE

Aniversariantes

Juíza Federal Lidiane Vieira 
Bomfim P. de Meneses

SJSE

Newton de Castro Galiza Filho 
Secretaria Judiciária
Cecília Souto Maior Rosas 
Divisão de Folha de Pagamento
Cleytomi José da Silva 
VIRTUS

presidente do TRF5, desem-
bargador federal Manoel 

Erhardt, se reuniu, ontem (15), na 
Sala Capibaribe, com os diretores 
de Escolas de Magistratura e ges-
tores dos Tribunais do Ceará, da 
Paraíba, de Pernambuco e do Rio 
Grande do Norte, para debater o 
curso de Formação de Formado-
res 2017, da Escola Nacional de 
Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados (Enfam), que terá iní-
cio hoje (16). Os trabalhos foram 
abertos pelo desembargador do 
Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro (TJRJ) e presidente 
da Comissão de Desenvolvimento 
Científico e Pedagógico da Enfam, 
Eladio Luiz da Silva Lecey, que 
enfatizou a importância do evento 
e do apoio recebido nesta Corte. 
Participaram da reunião o diretor e 
o vice-diretor da Esmafe, respecti-
vamente, desembargadores fede-
rais Edilson Nobre e Carlos Rebêlo; 
a secretária executiva da Enfam, 
Alessandra Cristina de Jesus Teixei-
ra; o supervisor da Escola Judicial 
de Pernambuco (Esmape), Saulo 
Fabianne; e representantes das es-

O Núcleo de Assistência à Saú-
de (NAS) avisa que a vacinação 
para as pessoas que informaram 
o nome ao setor será realizada na 
próxima quinta-feira (18/05), das 
10h às 13h. Além da imunização 
para a gripe, com doses também 
para menores de 3 anos de idade, 
a Immunológica Casa de Vacinas 
trará vacinas como a  pneumoco-
cos 23 valente, que será vendida 

Desconto em
pós-graduação EAD

Cortesia - O presidente do 
TRF5, desembargador fede-
ral Manoel Erhardt, recebeu, 
na tarde de quinta-feira 
(11), a visita de cortesia de 
procuradores regionais da 
República na 5ª Região. 
Manoel Erhardt enfatizou a 
importância da aproximação 
do TRF5 com as diversas ins-
tituições, ressaltando a relevância 
de divulgar as atividades da Justi-
ça Federal para a sociedade como 
um todo, como já vem fazendo 
desde o início da sua gestão, por 
meio de palestras sobre o Judiciá-
rio e a Justiça Federal.

colas de magistraturas vinculadas 
aos Tribunais de Justiça dos quatro 
estados convidados. 
Integração – Para Manoel Erhardt, 
reuniões como a de ontem con-
tribuem, de modo efetivo, para 
integração das escolas e o suces-
so desse tipo de curso. “Cada vez 
mais, se mostra imprescindível 
à boa prestação jurisdicional, ou 
seja, à formação e ao desenvolvi-
mento do magistrado”, ressaltou 
Erhardt. A capacitação terá início 
às 9h, na Sala Capibaribe, com 
conclusão na quinta (18).

O programa de bolsas de pós-
-graduação por meio de Ensino a 
Distância (EaD) do portal BolsasE-
AD oferece 600 bolsas de estudo, 
com 50% de desconto, destinado 
a profissionais do Judiciário. São 
cursos como Direito Administrati-
vo; Direito Ambiental; Direito Civil 
e Processual Civil de acordo com o 
novo CPC; Compliance; Comunica-
ção e Oratória; e Português Jurídi-
co, entre outros, autorizados pelo 
Ministério da Educação e Cultura 
(MEC). O interessado pode conferir 
a lista completa no site bolsasead.
com.br. Interessados em fazer sua 
pré-matrícula com o desconto, 
deverão utilizar o código “bolsa50”. 
Contatos: 0800-604-2210 e pelo 
WhatsApp (61) 98644-5048.

por R$ 100; e herpes zóster, que 
custará R$ 450. O NAS promoveu 
a campanha de vacinação contra a 
gripe no mês de abril, mas devido 
ao número de doses ter sido infe-
rior à procura, foi oferecida uma 
nova oportunidade. O setor in-
formou, ainda, que os valores são 
considerados abaixo do mercado: 
R$ 52 pela dose da vacina. Mais 
informações pelo ramal 9296. 


