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Marcelo Navarro recebe defensor público geral de PE

Edilson Nobre palestra em Seminário 
sobre Novo Código de Processo Civil

de Maio4
SEGUNDA

Ginástica laboral 
na JFAL

Migração de plano

O

Juíza Federal 
Flávia Tavares Dantas

SJPE
Andréa Maria de Cerqueira Vieira
Divisão da 1ª Turma

Aniversariantes
Uma doença 

desconhecida

desembargador 
federal Edilson No-

bre e o desembargador 
federal emérito Francisco 
Barros Dias irão partici-
par, nos próximos dias 7 
e 8 de maio, na Justiça 
Federal no Rio Grande do 
Norte (JFRN), do seminá-
rio sobre o Novo Código 
de Processo Civil. O even-
to será realizado com o 
apoio do TRF5 e da Esco-
la de Magistratura Federal da 5ª 
Região (Esmafe), no auditório da 
sede da JFRN, em Natal. As inscri-

ções devem ser feitas mediante a 
doação de um brinquedo no dia 
do seminário. Além disso, o even-

O presidente do TRF5, desem-
bargador federal Marcelo Na-
varro recebeu, na última quinta-
-feira (30/04), em seu gabinete, 
o defensor público geral do 
Estado de Pernambuco, Mano-
el Jerônimo de Melo Neto. O 
motivo da visita foi o pedido 
de apoio do defensor para a 
doação de mobiliário e com-
putadores que não estejam em 

uso ou que serão substituídos 
no TRF5. De acordo com a 
diretora-geral do TRF5, Mar-
garida Cantarelli, será feito um 
levantamento para saber o que 
pode ser doado. O defensor 
público geral explicou que a 
Defensoria Pública de PE está 
ampliando seu atendimento e 
que este ano serão instaladas 
18 unidades no interior.

Recentemente, têm sido rela-
tados indícios da ocorrência de 
uma doença que não se enqua-
dra nas definições reconhecidas 
(preconizadas) pelo Ministério da 
Saúde (MS). A Secretaria Estadual 
de Saúde (SES) está fazendo o 
acompanhamento da notificação 
desta doença, cujos sintomas 
relatados pelos pacientes (sinto-
matologia) apresentam manchas 
no corpo (exantema), com ou 
sem febre, ou edema articular. A 
Nota Técnica emitida pela Secre-
taria Executiva de Vigilância em 
Saúde da SES, em 20/04, informa 
que, até o momento, os estudos 
sorológicos não detectaram ou-
tros agentes etiológicos que não 
o vírus da dengue. Também foi 
confirmada, por meio de técnicas 
específicas, a presença de anticor-
pos para dengue em resultados 
anteriormente registrados como 
negativos pelos métodos de ro-
tina. Desta forma, todos os casos 
enquadrados na sintomatologia 
relatada, até o presente, devem 
ser vinculados à suspeita de den-
gue, por ser este o diagnóstico 
mais provável no atual cenário 
epidemiológico e pela necessi-
dade de se fortalecer as ações de 
controle da doença. Mais esclare-
cimentos pelo ramal: 9866.

A Justiça Federal em Alagoas 
(JFAL) retomará, a partir de quarta-
-feira (6/05), as atividades de gi-
nástica laboral, com o objetivo de 
prevenir o surgimento de Lesões 
por Esforço Repetitivo (LERs) e Do-
enças Ocupacionais Relacionadas 
ao Trabalho (DORTs); melhorar as 
relações interpessoais; incentivar a 
prática de atividade física e aliviar 
as tensões emocionais, entre ou-
tros benefícios importantes, para 
uma maior qualidade de vida no 
trabalho. Os exercícios, destina-
dos aos servidores e magistrados, 
serão realizados duas vezes por 
semana, por um período máximo 
de 15 minutos, com coordenação 
da fisioterapeuta Flávia Tavares. A 
ação é promovida pela Seção de 
Saúde da JFAL, e busca proporcio-
nar melhoria na qualidade de vida 
do servidor.

A Subsecretaria de Pessoal informa 
que os novos valores da SulAmérica 
estão disponíveis na Intranet e que 
os servidores têm até o dia 15/06 
para solicitar migração de plano. Os 
interessados devem procurar Mi-
rella Menezes, no ramal 9331.

to será transmitido por 
videoconferência para 
as subseções da JFRN.  
Palestras - Edilson No-
bre vai palestrar sobre 
o Novo CPC e a Fazen-
da Pública em Juízo”, 
no 6º painel, que será 
realizado no dia 8/05 
às 11h. Já Francisco 
Barros Dias encerra o 
evento, também no dia 
8, às 16h, com palestra 

sobre o tema “O novo sistema 
recursal”. Mais informações: www.
jfrn.jus.br/esmafe.


