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de Junho

QUARTA

Justiça Federal em Alagoas 
(JFAL) e o Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região – TRF5 inau-
guraram, ontem (18), as novas 
instalações dos Juizados Especiais 
Federais (JEFs), da Turma Recursal 
e do Centro Judiciário de Solução 
Consensual de Conflitos e Cidada-
nia (CEJUSC). Conduzida pelo pre-
sidente do TRF5, desembargador 
federal Manoel Erhardt, e pelo di-
retor do Foro da JFAL, juiz federal 
Raimundo Campos, a solenidade 
também marcou o lançamento do 
selo comemorativo aos 50 anos de 
reinstalação da Justiça Federal em 
Alagoas, completados em 2017. 
A cerimônia foi prestigiada pelos 
desembargadores federais Cid 

Danos morais e materiais
Marconi (vice-presidente), Paulo 
Cordeiro (corregedor-regional), 
Paulo Roberto de Oliveira Lima, 

Desembargador Federal
Francisco Roberto Machado

TRF 5ª Região

Darlan Alves de Oliveira
Divisão da 1ª Turma
Adelson Moura da Silva
Gab. Des. Federal Fernando Braga
Reginaldo Pascoal Ferreira
Subsecretaria de Pessoal
Nivaldo Vicente da Silva
VIRTUS

Aniversariantes

Vacinação contra a gripe será realizada hoje (20)

Pilares do Bem

JEFs de Alagoas ganham novas instalações 

Será realizada hoje (20), no Nú-
cleo de Assistência à Saúde (NAS) 
do TRF5, a campanha de vacina-
ção contra a gripe. A ação é fruto 
de uma parceria do Tribunal com 
a Prefeitura do Recife, que admi-
nistrará a aplicação das doses, de 
forma gratuita. Magistrados, ser-
vidores, terceirizados e estagiários 

Rubens Canuto e Élio Siqueira 
Filho (coordenador dos JEFs), além 
do desembargador federal eméri-

de nível superior poderão com-
parecer ao NAS, das 13h às 16h, 
para receber a vacina trivalente. Os 
estudantes de nível médio que qui-
serem tomar a dose devem apre-
sentar uma autorização dos pais 
ou responsáveis. O atendimento 
será por vez de chegada. Segun-
do o NAS, qualquer pessoa pode 

tomar a imunização, exceto aque-
las que tenham alergia a algum 
componente da vacina. Os agen-
tes da Prefeitura do Recife estarão 
disponíveis no dia da vacinação 
para fazer uma triagem e esclare-
cer possíveis dúvidas. Serão dispo-
nibilizadas cerca de 300 doses para 
serem aplicadas no Tribunal.

Teve início, esta semana, mais uma edição da 
campanha Pilares do Bem. A ação visa a arrecadar 
cestas básicas para doar aos moradores da Comuni-
dade do Pilar, vizinha ao TRF5. Os alimentos podem 
ser deixados no hall de entrada do Tribunal até o dia 
29/06. Quem preferir pode entregar a quantia equiva-
lente ao valor da cesta no Núcleo de Cerimonial, que 
ficará responsável pela compra dos produtos.
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lente ao valor da cesta no Núcleo de Cerimonial, que 

O Via Legal desta quarta-feira 
(20/06) conta a história de um 
servidor do Ibama que sofreu um 
grave acidente de carro quando 
voltava de serviço e teve 25% 
do corpo queimado. Após dois 
anos de tratamento médico, ele 
entrou com uma ação na Justiça 
Federal contra o órgão, pedin-
do uma indenização por danos 
morais e materiais. Confira esta e 
outras reportagens no programa, 
que vai ao ar às 21h, na TV Justi-
ça. Assista também pela internet, 
no www.youtube.com/programa-
vialegal.

to Francisco Wildo e do juiz fe-
deral Felini de Oliveira Wanderlei 
(coordenador dos JEFs em Alago-
as), entre outras autoridades. Na 
ocasião, também foi entregue um 
novo estacionamento, que dis-
ponibilizou mais 120 vagas para 
veículos.
Benefícios - “Os Juizados Espe-
ciais Federais são uma parcela do 
Judiciário que atende a população 
mais carente, que aprecia os pedi-
dos de benefícios previdenciários 
e assistências. De modo que é 
uma forma que a Justiça Federal 
encontra de atender mais de perto 
e com mais conforto a população 
alagoana,” ressaltou Erhardt. (Com 
informações da ASCOM/JFAL)


