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Prevenção, maior arma 
contra o câncer de mama

Justiça Federal 
comemora 125 
anos 

de Outubro19
SEGUNDA

O

Aniversariantes

Cid Marconi recebe homenagem da 
Câmara Municipal de Fortaleza

Concurso para juiz federal: data de divulgação do resultado provisório é retificada

Gestão de Pessoas 

Juliana Pina Godoy de Carvalho
Gab. Des. Federal Conv. Manuel Maia
Maria Sayrana Alves de Arruda
Gab. Des. Federal Vladimir Carvalho

desembargador federal Cid 
Marconi Gurgel de Souza foi 

homenageado, na última sexta-fei-
ra (16), com a Medalha Boticário 
Ferreira, concedida pela Câmara 
Municipal de Fortaleza (CE) a per-
sonalidades que contribuem com 
o desenvolvimento da capital ce-
arense. Originário da advocacia e 
ex-vereador de Fortaleza por sete 
anos (1993 a 2000), Cid Marconi 
aplicou seus conhecimentos jurí-
dicos na resolução de problemas 
sociais. Para os vereadores Alípio 
Rodrigues e Iraguassu Teixeira, 
autores do requerimento de en-
trega da comenda, a homenagem 

se deve pelos relevantes serviços 
prestados por Cid Marconi, não só 
à advocacia, mas também à cultu-
ra e à cidadania. O corregedor-re-
gional da Corte, desembargador 
federal Fernando Braga, represen-
tou o Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 na solenidade. 
Medalha Boticário Ferreira – A 
Medalha Boticário Ferreira foi 
instituída em 1981 pela Câmara de 
Fortaleza para reconhecer o mé-
rito cívico do cidadão que se dis-
tingue pela notoriedade do saber, 
pelos relevantes serviços presta-
dos à sociedade e pelos exemplos 
de dedicação ao serviço público. 

O nome da 
comenda 
home-
nageia 
Antônio 
Rodrigues 
Ferreira, o 
“Boticário 
Ferreira”, político que se destacou 
como bom administrador quando 
assumiu a Prefeitura de Fortale-
za, entre os anos de 1843 e 1859, 
cargo que exerceu até sua morte. 
A Praça do Ferreira, coração de 
Fortaleza e referência histórica e 
urbana da cidade, ganhou esse 
nome em homenagem a ele.

A Comissão do XIII Concurso 
Público para provimento de Car-
gos de Juiz Federal Substituto 
da 5ª Região retificou a data de 
divulgação do resultado provi-
sório da prova escrita P2 , cons-
tante no Edital de número 18 de 
1º de setembro de 2015.  Com a 
mudança, a sessão pública ocor-

rerá na Sala das Turmas do TRF5, 
provavelmente no próximo dia 9 
de novembro, às 15 horas.  Tre-
zentos e onze candidatos foram 
habilitados para a segunda etapa 
do certame.  No mês de setembro, 
o Plenário TRF5 decidiu substituir 
o presidente da Comissão Exami-
nadora do Concurso, em virtude 

da posse do desembargador fe-
deral Rogério Fialho como novo 
presidente da Corte. O magistrado 
deixou a presidência da Comissão, 
assumindo seu suplente, o desem-
bargador federal Edilson Nobre. O 
desembargador federal Fernando 
Braga e o juiz federal Sérgio Muri-
lo Wanderley completam a banca.

O câncer de mama é a neopla-
sia maligna mais comum entre 
as mulheres (excetuando-se o 
de pele). No Brasil, o Ministé-
rio da Saúde calcula uma mé-
dia de 52.680 casos novos por 
ano, com risco estimado de 52 
casos a cada 100 mil mulheres. 
Segundo a Sociedade Brasi-
leira de Mastologia, uma em 
cada 12 mulheres terá tumor 
nas mamas até os 90 anos de 
idade. Diversos fatores aumen-
tam o risco de desenvolver 
a doença, como o histórico 
familiar e a idade. Pesquisas 
apontam que  as mulheres que 
amamentam por ao menos 
6 meses reduzem em cerca 
de 5% o risco de desenvolver 
a patologia. Se o câncer de 
mama for diagnosticado pre-
cocemente, as chances da cura 
chegam até 95%. O Ministério 
da Saúde recomenda a mamo-
grafia a cada 2 anos para mu-
lheres entre 50 e 69 anos.

O desembargador federal Cid 
Marconi representa o TRF5, hoje 
(19), na solenidade em comemo-
ração aos 125 anos de instalação 
da Justiça Federal no Brasil, que 
será realizada no Centro Cultural 
da Justiça Federal, localizado no 
Rio de Janeiro (RJ). 

O diretor da Subsecretaria de 
Pessoal, Onaldo Mangueira, e a 
diretora do Núcleo de Desenvol-
vimento de Recursos Humanos 
(NDRH), Soraya Portugal, parti-
ciparam, na sexta-feira (16), da 
reunião com dirigentes de Gestão 
de Pessoas do Conselho da Justiça 
Federal (CJF) e dos tribunais regio-
nais federais (TRFs). Os participan-
tes discutiram os projetos estraté-
gicos para a área.


