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Aniversariantes

TRF5 divulga Ato contendo feriados em 2016

Justiça Federal em Maracanaú ganha 
sede definitiva

Aviso das Turmas

Terça (26)

Juíza Federal Isabelle Marne 
Carvalho de Oliveira Lima 

SJAL – Maceió

André Luiz Viana Rodrigues
Divisão da 3ª Turma
Silvânia Almeida Marinho Sales
Gab. do Des. Federal Alexandre Luna 
Dilson Felipe de Oliveira Luna
Subsecretaria de Precatórios
Luciana Albuquerque de Barros Nunes
Divisão de Distribuição
Isabelly de Oliveira Campos Ferreira
Subsecretaria de Pessoal
Selene Carvalho Padilha
Gab. do Des. Federal Paulo Cordeiro
Bárbara Maria Galvão Teixeira
Gab. Des. Federal Paulo Cordeiro
Sérgio Alves Ribeiro Júnior
Subsecretaria de Controle Interno

Quarta (27)

Juiz Federal Fábio Luiz de 
Oliveira Bezerra 

SJRN – Natal

Anderson Andrade Cabral
Subsecretaria de Plenário

Subseção Judiciária de Mara-
canaú (CE) está de casa nova. 

A sede definitiva da Justiça Federal 
(JF) no município, onde funcionam 
as 34ª e 35ª varas, foi inaugurada 
na última sexta (22), pela manhã, 
numa solenidade capitaneada 
pelo presidente do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região - TRF5, 
desembargador federal Rogério 
Fialho Moreira, pelo diretor do 
Foro da Seção Judiciária do Ceará 
(SJCE), juiz federal Bruno Carrá, e 
pela diretora da Subseção, juíza 
federal Cíntia Brunetta. Participa-
ram do evento o vice-presidente 
do TRF5, desembargador federal 
Roberto Machado, o desembar-

gador federal 
Cid Marconi e o 
prefeito de Mara-
canaú, José Firmo 
Camurça Neto, 
além de magis-
trados, servidores 
da JFCE, advo-
gados, procura-
dores, políticos e 
cidadãos maraca-
nauenses. 
JEF - Encerrando a solenidade, o 
presidente do TRF5 lembrou que 
Maracanaú é uma cidade pujante 
e a terra adotada pelo poeta baia-
no Rodolfo Teófilo, que, entre as 
suas bandeiras sociais, combatia 

O TRF5 divulgou, na última 
quinta-feira (21), no Diário Ele-
trônico da Justiça Federal da 
5ª Região, o Ato Nº 00030, que 
estabelece os feriados no Tribu-
nal e dias de ponto facultativo 
durante o exercício de 2016. 
No mês de fevereiro, a segunda 
(8) e terça-feira (9) são feriados 

de Carnaval. Já a quarta-feira de 
cinzas (10) é considerada como 
ponto facultativo. No dia 5/02, 
véspera do sábado de Carnaval, o 
expediente no TRF5 será suspen-
so devido à dificuldade de acesso 
ao Tribunal, em razão dos desfiles 
das agremiações carnavalescas 
que se apresentam no bairro do 

Recife. Nos dias de feriados e 
pontos facultativos, durante os 
quais não haverá expediente no 
Tribunal, funcionará o Plantão 
Judiciário. Os prazos processuais 
com vencimento de 5 (sexta-fei-
ra) a 10 de fevereiro (quarta-fei-
ra de cinzas) ficam prorrogados 
para o dia 11/02 (quinta-feira).

As Divisões da Primeira e Terceira 
Turmas de julgamento do TRF5 in-
formam que, excepcionalmente, em 
virtude do feriado de Carnaval, não 
ocorrerão as sessões ordinárias de 
julgamento do próximo dia 11 de 
fevereiro (quinta). As Turmas voltam 
a se reunir no dia 18 de fevereiro. 

Diabetes - É mais comum nos 
preocuparmos com inflamações 
e infecções no corpo. Entretan-
to, é importante destacar que a 
boca necessita de tanta atenção 
quanto o resto do organismo. A 
pessoa portadora de diabetes 
possui maior risco de desenvolver 
a doença periodontal (gengivite 
e periodontite), principalmente 
pelo aumento da descompen-
sação glicêmica, o que facilita o 
aparecimento de alterações bu-
cais. A inflamação mais comum é 
a gengivite, que acomete a re-
gião em torno do dente, poden-
do levar a processos infecciosos 
com perda óssea (periodontite) e 
ocorrer halitose, dor e mobilidade 
dental. Logo que o diabetes for 
diagnosticado, o paciente deve 
inserir a odontologia como rotina 
no tratamento transdisciplinar. 
Hábitos saudáveis de alimenta-
ção e higiene oral rigorosa são 
as medidas fundamentais para se 
manter a saúde oral.

Ginástica laboral - Logo após o 
período de Carnaval, será iniciada 
a ginástica laboral no TRF5, três 
vezes por semana, com duração 
de 15 minutos por encontro. O 
diretor técnico da empresa Esti-
lo Ativo, vencedora do contrato, 
Gustavo Oliveira, esteve no TRF5, 
no dia 15 de janeiro, para conhe-
cer as instalações. Hoje, uma equi-
pe de três professores de educa-
ção física começa a visitação aos 
setores, com vistas a conhecer a 
rotina de trabalho e identificar as 
necessidades de cada área.

a miséria. “Se o município sempre 
gerou riquezas, a Justiça Federal 
também cuida de distribuí-las, por 
meio do Juizado Especial Federal 
(JEF)”, avaliou.


