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Aniversariantes

Rubens Canuto é nomeado desembargador 
federal do TRF5

Tabagismo e respiração cardiopulmonar abrem ciclo de palestras 

José Ricardo Pereira de Souza
Subsecretaria de Administração Predial
Carlos Kleber de Holanda Mendes
Informática
Heládio Pedro Vieira Júnior
Malote

juiz federal Rubens de Men-
donça Canuto Neto, titular 

da 2ª Vara Federal da Seção Judi-
ciária de Alagoas, foi nomeado, na 
última quinta-feira (19), pela Pre-
sidência da República, desembar-
gador federal do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5. Ru-
bens Canuto foi promovido, pelo 
critério de merecimento, para a 
vaga do desembargador federal 
emérito Francisco Geraldo Apo-
liano Dias, que se aposentou em 
maio deste ano. A nomeação do 
magistrado foi publicada no Diá-
rio Oficial da União de sexta-feira 
(20). Também composta pelos 

juízes federais Élio Wanderley de 
Siqueira Filho (JFPE) e Leonardo 
Resende Martins (JFCE), a lista 
tríplice foi escolhida pelo Pleno do 
TRF5 no dia 14 de outubro. 
Carreira – Natural de Maceió (AL), 
Rubens Canuto é graduado em 
Direito pelo Centro de Estudos 
Superiores de Maceió (CESMAC) e 
pós-graduado em Direito Tributá-
rio pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV). Foi delegado da Polícia Fe-
deral (1999-2000) e advogado da 
União (2000-2002), tendo ingres-
sado na Justiça Federal na 4ª Re-
gião, em agosto de 2002, no cargo 
de juiz federal substituto. Em ou-

O primeiro encontro do Projeto 
Conexão Saúde foi realizado na 
última sexta-feira (20), no TRF5, 
com palestras de profissionais da 
área médica, que abordaram o 
tabagismo e a reanimação car-
diopulmonar. Além de servido-
res desta Corte, participaram do 
evento profissionais da área de 
saúde do Tribunal Regional Elei-

toral (TRE-PE), Ministério Público 
Federal (MPF), Tribunal Regional 
do Trabalho da 6ª Região (TRT6), 
Ministério Público de Pernambu-
co (MPPE) e da Universidade de 
Pernambuco (UPE) e da Facipe. O 
médico pneumologista do TRE-
-PE, Alfredo Leite de Albuquerque 
Filho, afirmou, entre outras coisas, 
que a dependência química pro-

vocada pela nicotina é a principal 
barreira para o fumante parar com 
cigarro, embora, de 1989 a 2013, 
o número de fumantes no Brasil 
tenha caído de 35% para 15%. 
A segunda palestra contou com 
uma demonstração prática, em um 
manequim, dos procedimentos 
para fazer reanimação cardiopul-
monar. A médica cardiologista do 

TRF5, Maria Catarina Guerra, 
demonstrou, passo a passo, o 
que fazer antes da chegada do 
socorro médico. O Conexão 
Saúde é trimestral e tem como 
objetivo atualizar e integrar os 
profissionais de saúde do TRF5 
e de outros órgãos do Poder 
Judiciário, promovendo um 
estudo interdisciplinar.

Concurso para Juiz - Na últi-
ma sexta-feira (20) foi realizada, 
no TRF5, a sessão pública para 
distribuição dos recursos contra 
o resultado provisório da prova 
escrita P2 (dissertação e quatro 
questões) do XIII Concurso Público 
para provimento de Cargos de Juiz 
Federal Substituto da 5ª Região. A 
data provável do julgamento des-
ses recursos é o dia 2/12, às 9h, na 
Sala das Turmas do TRF5.

tubro do mesmo ano foi removido 
para a 5ª Região.

A calvície masculina ou alopecia 
androgenética de padrão mascu-
lino não compromete a saúde de 
modo significativo, mas preocupa 
uma parte considerável dos ho-
mens. Relacionada a alterações 
genéticas herdadas, a condição 
pode ser tratada com medica-
mentos e cirurgias, que costumam 
trazer resultados satisfatórios. 
Em alguns casos, a laserterapia 
de baixa intensidade é utilizada. 
Atualmente, os pacientes com 
indicação cirúrgica podem ser 
beneficiados por técnicas avan-
çadas que permitem maior qua-
lidade. Todavia, até o momento, 
não se pode falar em cura da 
calvície. Pesquisas recentes mos-
tram que é possível induzir o 
crescimento de cabelos através do                                                                                 
uso de células tronco, mas, embo-
ra promissoras, ainda não foram 
concluídas. Quando o cabelo fica 
mais “ralo” é importante consul-
tar o dermatologista, pois quanto 
mais cedo for diagnosticado e 
tratado, maiores serão as chances 
do controle da perda capilar.


