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A medicina popular pode ser entendida 
como um corpo de conhecimentos e 

práticas médicas, pois envolve compo-
nentes herdados da Medicina dos an-

tepassados que vão sendo reinterpreta-
dos e adequados à atualidade.

Medicina popular

Dia Universal do Teatro

Dia Contra a Discriminação 
Social

O Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região realiza, de hoje até sexta-
-feira (25), audiências de conciliação 
para conclusão de aproximadamente 
60 processos vinculados ao Sistema 
Financeiro da Habitação (SFH). As audiên-
cias serão realizadas no 1º andar (Foyer), no 
turno da tarde (das 13h às 18h), exceto no 
último dia, quando as ações judiciais serão 
analisadas, das 8 às 13h, podendo se esten-
der durante toda a tarde. Na quinta-feira, às 
14h, haverá entrega de Termos de Liberação 
de Hipotecas de mutirões anteriores, cujos 
imóveis ainda não foram liberados pela 
Caixa Econômica Federal. Alguns processos 
estão como recurso especial em Brasília e 
deverão ser concluídos durante o mutirão. 
Atuarão no gabinete de Conciliação os jui-
zes Nilcéa Maggi e Frederico Koehler, que 
atuarão na negociação junto com vários 
servidores-conciliadores.

O desembargador federal Manoel Erhardt, corregedor do TRF5 
participa da reunião realizada pela Associação dos Juízes Fe-
derais do Brasil (Ajufe), que defendeu a ampliação do número 
de desembargadores nos cinco TRFs, atendendo os pedidos e 
necessidades destes.

Corregedor participa de reunião

O presidente do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região, desembargador 
Luiz Alberto Gurgel de Faria inaugurou, 
sexta-feira(18), às 10h,  três novas varas 
federais. As 29ª e 30ª estão localizadas 
em Jaboatão dos Guararapes. Ato con-
tou com a presença do vice-prefeito Edir 
Pinto Peres e o juiz Georgius Credidio, e 
outras autoridades locais. As duas Varas 
beneficiarão os municípios do Cabo de 
Santo Agostinho, Sirinhaém, Ipojuca e Rio 
Formoso, na Mata Sul. Na quinta-feira (17), 
o presidente desta Corte cortou a fita sim-
bólica da 28ª Vara, instalada no município 
de Arcoverde, que será dirigida pela juíza 
federal Daniela Zarzar, com competência de 
Vara Mista, devendo atuar nas áreas Cível, 
Penal, Execução Fiscal e Juizado Especial.

Jaboatão e Arcoverde ganham 
Varas Federais

Tribunal faz mutirão 
para conclusão de 
processos do SFH

A Justiça Federal na Paraíba divulgou 
o cronograma anual de leilões judi-
ciais com datas unificadas para 2011. 
A unificação prevê três grandes leilões. 
O primeiro ocorrerá dia 4 de abril e 14 
de abril. O segundo leilão acontecerá 
dia 4 e 15 de agosto. Por fim, o terceiro 
leilão está previsto para 31 de outubro 
e 10 de novembro.  Os leilões serão 
realizados nos auditórios da Justiça Fe-
deral em João Pessoa, Campina Gran-
de e Souza, através das modalidades 
presencial, telepresencial (videocon-
ferência) e virtual. Outras informações 
no site www.jfpb.jus.br, no link “Leilão 
Eficaz”.

JFPB anuncia 
cronograma de 
leilões judiciais

Conciliação na JFPE, 
em novembro de 2010


