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Doação de sangue
A servidora do Núcleo de Gestão 

Documental, Carolina Castelo Bran-
co, solicita a doação de sangue para 
seu primo Guilherme Castelo Branco 

Prado, que fará cirurgia no dia 21/08, 
no Hospital Imip. A coleta deve ser 

realizada no Hemope, em nome de 
Guilherme. O doador deve entregar o 

comprovante de doação a Carolina, 
para ela encaminhar ao Imip. 
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JFRN divulga vídeo de apoio à doação de órgãos

de Agosto

TERÇA

Gestores da 5ª Região se reúnem na SJPB
 Seção Judiciária da Paraíba 

(SJPB) sediou, ontem (14), a 
terceira reunião entre os gestores 
da Justiça Federal na 5ª Região 
(JF5). O evento contou com as 
presenças do presidente do Tri-
bunal Regional Federal da 5ª Re-
gião – TRF5, Manoel Erhardt, e dos 
diretores de Foro das seções judi-
ciárias da Paraíba, de Pernambuco, 
Alagoas, Rio Grande do Norte, 
Ceará e Sergipe, respectivamente, 
juízes federais Bruno Teixeira, Fre-
derico Azevedo, Raimundo Alves 
de Campos, Marco Bruno Miran-
da, Bruno Carrá e Marco Antônio 
Carvalho. Em pauta, questões 
orçamentárias e impactos do con-
tingenciamento nos projetos da 
Região. A recomendação do presi-
dente do TRF5 é que os diretores 
de Foro busquem soluções mais 
viáveis e sustentáveis. Participaram 
também o desembargador federal 
Paulo Cordeiro, a juíza federal au-
xiliar da Presidência do TRF5, Joa-
na Carolina, o diretor-geral, Fábio 
Paiva, e os diretores de Orçamento 
e Pessoal do TRF5, Sebastião Cam-
pelo e Onaldo Mangueira, além 
do diretor administrativo da SJPB, 
Cícero Caldas.  
III Fonacom – A reunião dos ges-

Lançamento da
V Olimpíada

Aniversariantes

A Justiça Federal no Rio Gran-
de do Norte (JFRN) iniciou uma 
nova etapa da campanha de 
incentivo à doação de órgãos 
denominada “Vida que salva vi-
das”. Dessa vez, passou a contar 
com o engajamento direto dos 
magistrados, servidores, esta-

tores foi realizada na SJPB porque, 
de ontem até quarta (16), João 
Pessoa está realizando o III Fona-
com – Fórum Nacional de Con-
ciliação e Mediação, evento que 
reúne cerca de 80 magistrados de 
todo País, entre juízes, desembar-
gadores e ministros, sob a coorde-
nação geral do desembargador fe-

Carlos Antônio da Silva Guerra Filho 
Diretoria Geral
Manoel Fernando Lopes de Souza
Gab. Des. Fed. Leonardo Carvalho

O presidente do TRF5, desem-
bargador federal Manoel Erhar-
dt, foi uma das personalidades 
homenageadas com medalha, 
na última sexta-feira (11), no 
Mosteiro de São Bento, em 
Olinda, durante a solenidade 
em comemoração aos 190 anos 
da Faculdade de Direito do 
Recife e 70 anos de criação da 
Universidade Federal de Per-
nambuco (UFPE).

Manoel Erhardt 
é homenageado 
pela UFPE

giários e terceirizados, que estão 
gravando vídeos com mensagens 
sobre a importância do ato de 
doar. O diretor do Foro da JFRN, 
juiz federal Marco Bruno Miranda, 
gravou um dos vídeos e lembrou 
o caso de Nicholas Arimateia, 
filho do servidor Giovanni Dimitri. 

Sua história inspirou a JFRN para 
a campanha “Vida que Salva 
Vidas”. Nicholas foi submetido a 
um transplante cardíaco no ano 
passado e está se recuperando 
plenamente. Os vídeos estão 
sendo divulgados nas redes so-
ciais da JFRN.

deral Rogério Fialho, para debater 
as necessidades e a importância 
da mediação e da conciliação no 
Brasil. Oportunamente, a Escola de 
Magistratura Federal da 5ª Região 
(Esmafe) realizará um curso sobre 
os temas. 

A V Olimpíada da Justiça Federal 
na 5ª Região foi lançada oficial-
mente ontem (14), durante a reu-
nião de diretores de Foro da 5ª 
Região, realizada na SJPB. Na oca-
sião, o diretor-geral do TRF5, Fábio 
Paiva, entregou o troféu de equipe 
campeã da IV Olimpíada, realizada 
em 2014, ao diretor do Foro da 
Justiça  Federal em Alagoas (JFAL), 
juiz federal Raimundo Campos, e 
ao desembargador federal Paulo 
Cordeiro, agradecendo, na opor-
tunidade, o expressivo compare-
cimento de atletas da Seção nas 
edições anteriores.


