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“Na vida só há um modo de ser feliz. Viver para os outros.” Léon Tolstoi 

““. Pitágoras. 

Correição Geral Ordinária na Seção 

Judiciária do Estado do Acre 

 

No dia 3 de junho ocorreu a solenidade de 

abertura dos trabalhos de Correição Geral 

Ordinária no auditório da Seção Judiciária 

do Estado do Acre. 

Na oportunidade, o Diretor do Foro em 

exercício, Juiz Federal Régis de Souza 

Araújo, deu boas-vindas ao Corregedor 

Regional da Justiça Federal da 1ª Região, 

Desembargador Federal Carlos Olavo 

Pacheco de Medeiros, aos Juízes Federais 

em auxílio à Corregedoria, Dr. César Cintra 

e Dr. Lincoln Faria, aos servidores da 

equipe que acompanha o Corregedor, 

ressaltando a relevância e pertinência da 

presença da Corregedoria para avaliar e 

orientar os trabalhos desenvolvidos na 

Seccional do Acre. Registrou, também, a 

alegria de trabalhar com Juízes e servidores 

dedicados a uma boa prestação jurisdicional 

à sociedade acriana. 

O Desembargador Federal Carlos Olavo 

Pacheco de Medeiros afirmou que julgava 

importante conhecer mais uma cidade 

desse imenso Brasil e mencionou que na 

vida três coisas devem estar bem para que 

o homem seja feliz: a família, o emprego e 

amigos. Esclareceu, ainda, que o 

Corregedor vai às Seccionais não procurar 

erros, mas com o objetivo de conhecer as 

necessidades e reivindicações locais, e que 

o TRF está presente nas Seccionais, 

preocupando-se com todos os setores, 

juízes e servidores. 

Estiveram presentes ao evento os Juízes 

Federais da Seccional, Jair Facundes, 

Guilherme Bueno, Ana Carolina Aguiar, 

Carolynne Macedo e Herley Brasil, a 

Procuradora-Chefe da União no Estado do 

Acre, Juliana Guimarães Santana, o 

Procurador-Chefe da Procuradoria Federal 

Breno Augusto Cavalcante da Fonseca, o 

Procurador de Justiça do Ministério Público 

do Estado do Acre Cosmo Lima de Souza, 

além de servidores e estagiários. 

Cuidando da Saúde 
Nos dias 13 e 14 de junho, no horário das 8 às 

16 horas, será realizada a ação Cuidando da 

Saúde, em parceria com o Centro de Saúde 

Rosângela Pimentel, localizado no Calafate. 

A programação será a seguinte: 

 Vacinação: Hepatite B, Tétano, Febre 

Amarela. Traga a carteira de vacinação. 

 Teste de glicemia e aferição de pressão 

arterial. Para realizar o teste de glicemia o 

ideal é estar em jejum. 

 Exames de PCCU (preventivo ginecológico, 

exame de Papanicolau), no horário de 8 às 

16 horas, em local da Seccional 

especialmente preparado. O agendamento 

pode ser feito pelo e-mail: gqvt.ac@trf1.jus.br 

ou pelos ramais 2034 e 2098, onde serão 

orientados os procedimentos. É necessário 

apresentar o cartão do SUS. Para quem não 

tiver o cartão do SUS, o cadastro pode ser 

realizado no ato do agendamento ou do 

exame, basta informar nome completo, RG 

(com data de expedição) ou CPF, filiação, 

data de nascimento, naturalidade, telefone e 

endereço. 
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