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NAS promove ação de saúde preventiva

Marcelo Navarro palestra sobre direito eleitoral nos EUA

TRF recebe alunos da UEPB
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Núcleo de Assistência à 
Saúde (NAS) iniciou, na 

manhã da última quinta-feira 
(31/10), o Programa de saúde 
preventiva do TRF5.  Em parce-
ria com a Secretaria de Saúde 
do Recife, o NAS realizou 102 
exames de glicose e 148 afe-
rições de pressão arterial nos 
servidores do TRF5. De acordo 
com a coordenadora do Pro-
grama de Qualidade de Vida 
do Tribunal, Iara Sales, a ação visa 
conscientizar as pessoas a respeito 
da própria saúde. “Como doenças 

relacionadas à glicose e à pressão 
arterial normalmente são silencio-
sas, descobrimos somente através 

das consequências, queremos 
promover uma campanha com 
foco preventivo e educativo. 
A ação já está surtindo efeito. 
Hoje, 10 pessoas descobriram 
que têm glicose alta e, agora, 
serão monitoradas pelo NAS”. 
A proposta ainda abrange a 
distribuição de material in-
formativo sobre o tabagismo, 
dengue, saúde mental, entre 
outros. De acordo com Iara, a 

ideia é repetir o programa a cada 
três meses, com temas e cuidados 
diferentes.   

O diretor da Escola de Magis-
tratura Federal da 5ª Região 
(Esmafe), desembargador fe-
deral Marcelo Navarro, par-
ticipa, amanhã (5/11), da 6th 
International Conference on 
the Training of the Judiciary (6ª 
Conferência Internacional sobre 
a Formação de Magistrados), 
que acontece em Washington, 
DC, Estados Unidos. Promovido 
pela Organização Internacional 

de Formação Judiciária 
(IOJT) e pelo Centro 
Nacional de Tribunais 
Estatais (NCSC), o even-
to está sendo realizado 
desde ontem (3/11) e 
segue até o dia 7, com 
a participação de juízes 
e profissionais do Direi-
to de todo o mundo. O 
magistrado participa da sessão na 
qual especialistas discutirão como 

Diabetes: doença silenciosa

O TRF5 recebeu, na últi-
ma quarta-feira (30/10), a 
visita dos alunos do curso 
de Direito da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB). 
Acompanhados pelos pro-
fessores Maria Cezilene 
Morais e Laplace Guedes, 
os 28 estudantes visita-
ram o Pleno, a sala das Turmas, e 
o memorial da Presidência, onde 

O Conselho da Justiça Federal 
(CJF) divulgou, no seu site (www.
cjf.jus.br), o resultado preliminar do 
Concurso Nacional de Remoção a 
Pedido Mediante Permuta 2013. 
Também está disponível a lista de 
resultado preliminar organizada 
por cadeias de triangulações, para 
que os candidatos possam enten-
der como se deu cada remoção. 
Mais informações no site do CJF.

O Diabetes Mellitus é uma doença 
do metabolismo da glicose cau-
sada pela falta ou má absorção de 
insulina, hormônio produzido pelo 
pâncreas e cuja função é que-
brar as moléculas de glicose, para 
transformá-las em energia. Na 
verdade, o diabetes não se trata 
de uma doença única, mas de um 
conjunto de doenças com uma 
característica em comum: aumen-
to da concentração de glicose no 

sangue. Alguns sintomas do dia-
betes são: aumento do apetite, al-
terações visuais, impotência sexual, 
feridas, especialmente nos mem-
bros inferiores e que demoram a 
cicatrizar, entre outros. Recomen-
da-se realizar exames de sangue 
para verificar a taxa de glicose. Por 
ser uma doença silenciosa, ou seja, 
não apresentar sintomas tão evi-
dentes, muitas pessoas possuem a 
doença e não sabem disso.

os juízes podem ser 
melhor orientados 
a resolver litígios 
na área de Direito 
Eleitoral. Marcelo 
Navarro também 
atua como desem-
bargador eleitoral 
substituto (classe 
Juiz Federal) no 

Tribunal Regional Eleitoral de 
Pernambuco.

conheceram um pouco da história 
desta Corte.


