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“Servidor serve ao amor”

Marcos Netto ministra curso

Dia do controle do Stress

O

de Setembro22
SEGUNDA

Corregedoria encerra correição na SJPE
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Recursos

corregedor-regional 
do TRF5, desembar-
gador federal Fran-

cisco Barros Dias, encer-
rou, na última sexta-feira 
(19/09), a correição ordi-
nária realizada em 13 varas 
federais da Seção Judiciá-
ria de Pernambuco (SJPE), 
localizadas nos municípios 
de Caruaru, Serra Talhada, 
Arcoverde, Petrolina, Garanhuns, 
Palmares, Salgueiro, Ouricuri, Goia-
na e Jaboatão. Por videoconferên-
cia, Barros Dias, que contou com as 
presenças dos juízes federais Fre-
derico Azevedo (diretor do Foro da 
SJPE) e André Dias Fernandes (au-

xiliar da correição), além de servi-
dores da Corregedoria, apresentou 
os resultados dos trabalhos, com as 
boas práticas encontradas e as difi-
culdades,  e sugeriu procedimentos 
para otimização das atividades nas 
subseções judiciárias. 

Virtuais – Durante o período de 
15 a 19/09, foram correicionados 
690 processos físicos. De acordo 
com Barros Dias, a correição nos 
processos virtuais (PJe, Juizados 
Especiais Federais e Turmas Recur-
sais) será realizada no período de 
6 a 15/10, na sede do TRF5. Para 
o corregedor, a apresentação dos 
resultados da correição objetiva o 
aperfeiçoamento do trabalho nas 

varas. “As boas práticas devem ser 
copiadas para uma maior eficiência 
do Judiciário, que é isso que a so-
ciedade espera”. Barros Dias acres-
centou que os dados levantados 
são lançados na página da correge-
doria, inserida no site do TRF5.

O Núcleo de Assistência à Saú-
de (NAS) está organizando uma 
campanha de doação de sangue 
no TRF5. Para tanto, solicita aos 
servidores que quiserem doar 
sangue que entrem em contato 
com o NAS, até a próxima sexta-
-feira (26), e informem a dispo-
nibilidade, por meio dos ramais: 
9296, 9297 ou 9866. Segundo a 
diretora do NAS, Degilane Soa-

res Chaves, tal informação 
é importante para que o 
Hemope tenha uma noção 
do número de possíveis 
doadores. Vale lembrar 
que, para ser um doador 
de sangue, é preciso ter 
entre 18 e 65 anos, boa 
saúde e peso acima de 50 
kg. O NAS antecipa que 
o Hemope pretende vir ao TRF5 

coletar a doação de sangue no 
dia 15/10.

Nesta terça-feira 
(23/09), é celebrado, 
no Recife, o “Dia do 
Controle do Stress”, 
instituído, através da 
Lei Municipal n° l7. 
411/2008. O NAS, 
junto com o Progra-
ma de Qualidade de 
Vida no TRF5, lembra que a vida 
agitada, a má alimentação e as 
cobranças diárias são apontadas 
como as principais causas do 
stress. Estudos mostram que pes-
soas estressadas produzem me-

“Execução Contra a Fazenda Públi-
ca” é o tema do curso que o servi-
dor Marcos Netto, assessor especial 
do desembargador federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima, estará 
ministrando, hoje e amanhã, na 
Subseção Judiciária de Petrolina. No 
treinamento, com duração de 16 
horas/aula, os participantes terão a 
oportunidade de aprofundar co-
nhecimentos sobre assuntos rela-
cionados a dívidas judiciais, entre 
eles, a Fazenda Pública como ré, an-
tecipação de tutela contra a Fazen-

nos e estão mais 
sujeitas a infecções, 
gripes e resfriados, 
risco de infarto e 
hipertensão ar-
terial. Para aliviar 
a pressão é reco-
mendável exercício 
físico, técnicas de 

relaxamento e orientações nu-
tricional e psicológica, além do 
consumo de alimentos ricos em 
vitaminas do complexo B e zinco, 
frutas vermelhas, abacate, vege-
tais verdes escuros, entre outros.

da Pública, representação judicial, 
conteúdo dos embargos, precató-
rios e a prioridade de tramitação de 
processos para idosos e portado-
res de doença grave, utilização de 
crédito de precatório para compra 
de imóveis públicos. O evento de-
verá reunir 50 servidores na sede da 
Subseção, que fica na Praça Santos 
Dumont, no Centro de Petrolina.


