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Vida Saudável

A adoção de uma alimentação saudá-
vel previne o surgimento de doenças 

e melhora a qualidade de vida. Frutas, 
verduras e cereais integrais contêm 

vitaminas, fibras e outros compostos, 
que auxiliam as defesas do corpo e 

devem ser ingeridos com frequência.
Fonte: http://www.brasil.gov.br

Marcelo Navarro recebe convite para posse 
da nova presidência do TRE- PE

Edilson Nobre recebe cumprimentos 
pelos cinco anos no TRF5

Política do CNJ prioriza 1º grau da Justiça

de Julho22
QUARTA

O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), em conjunto com os 

tribunais brasileiros, está imple-
mentando a Política Nacional de 
Atenção Prioritária ao Primeiro 
Grau de Jurisdição. Os tribunais 
devem constituir um Comitê Ges-
tor Regional para gestão e imple-
mentação da Política no âmbito 
de sua atuação. O programa visa a 
aperfeiçoar os serviços do Judiciá-
rio e equalizar os recursos entre as 
esferas da justiça. Em seu discur-
so de posse, em abril deste ano, 
o presidente do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região – TRF5, 
desembargador federal Marcelo 
Navarro, falou sobre a importância 
de haver uma priorização e inte-
gração com o 1º grau da Justiça 
Federal da 5ª Região: “É necessário 
uma integração da primeira com a 

segunda instância, ouvir o juiz que 
está mais próximo da população, 
para saber quais são os problemas 
que a população está sentindo, 
para podermos atuar de forma 
mais eficaz.”, afirmou Marcelo Na-
varro. 
Atribuições do Comitê Gestor 
Regional – De acordo com o CNJ, 
o comitê deverá fomentar, coor-
denar e por em prática os progra-
mas, projetos e ações vinculados à 

Política, no âmbito 
de sua atuação; 
atuar na interlo-
cução com o CNJ, 
a Rede de Priori-
zação do Primeiro 
Grau e as insti-
tuições parceiras, 
compartilhando 
iniciativas, dificul-

dades, aprendizados e resultados; 
interagir permanentemente com o 
representante do tribunal na Rede 
de Governança Colaborativa do 
Poder Judiciário e com a comissão 
e/ou unidade responsável pela 
execução do Plano Estratégico; 
promover reuniões, encontros e 
eventos para o desenvolvimento 
dos trabalhos; além de monitorar, 
avaliar e divulgar os resultados 
alcançados.

O presidente do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região - TRF5, 
desembargador federal Marcelo 
Navarro, recebeu, ontem, na 
Presidência, os desembargado-
res do Tribunal Regional Elei-

presidente e vice-presidente do 
TRE, que ocorrerá na próxima 
quinta (23). Navarro agradeceu 
o convite e enfatizou a impor-
tância de ser mantida a integra-
ção e a união entre os tribunais.

O desembargador 
federal Edilson 
Nobre, que se en-
contra de férias, 
foi surpreendido, 
ontem, quando 
esteve no seu 
gabinete no TRF5, 
com um bolo co-
memorativo pela 
passagem dos 
cinco anos como 
desembargador federal no TRF5. 
Além de servidores, foram cum-
primentar o magistrado o de-
sembargador federal convocado 

no seu gabinete e o  juiz auxiliar 
da Vice-Presidência, respectiva-
mente, os juízes federais César 
Arthur Carvalho e Manuel Maia.

Juiz Federal 
Cláudio Kitner 
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Fernando Moura Cadete
Gab. Des. Federal Rogério Fialho Moreira

Samara Trindade Medeiros Souto
Gab. Des. Federal Vladimir Carvalho

Aniversariantes Juliana Neves de Mesquita R. dos Santos
Subsecretaria de Controle Interno

André Felipe Araújo Cox dos Santos
Subsecretaria de Recursos

Álvaro Gomes Leal
Manut. Predial

Wellington da Silva Batista
Manut. Elétrica

Rennan Ramires Teixeira da Silva
Digitalização

toral de Pernambuco- TRE-PE, 
Antônio Carlos Alves da Silva 
e Alberto Nogueira Virgínio. O 
objetivo da visita foi entregar 
o convite para a posse solene 
deles, respectivamente como 


