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Dia do operador 
de rastreamento

Escola de Magistratura Fe-
deral da 5ª Região (Esmafe5) 
abriu 60 vagas para o curso 

sobre “Tutela Coletiva”, que se 
realiza de 26 a 28 de setembro, na 
Seção Judiciária de Pernambuco 
(SJPE), e também será transmitido 
através de videoconferência para 
as seções judiciárias que com-
põem a 5ª Região. São 30 vagas 
para juízes federais da SJPE e 20 
para os juízes federais das demais 
seções judiciárias da 5ª Região, 
além de 10 vagas destinadas aos 
juízes de Direito do estado de 
Pernambuco. O curso, que tem 
duração de 20 horas-aula, vai tra-

Esmafe5 realiza curso “Tutela Coletiva”

tar de temas como improbidade 
administrativa e direito ambiental. 
O desembargador federal Marcelo 
Navarro participará do evento no 
dia 26, falando sobre o “Mandado 
de segurança coletivo”. No mes-
mo dia, o desembargador federal 
Francisco Barros Dias abordará 

o tema Ação Civil Pública (ACP). 
Integrando o time dos magistra-
dos desta Corte, o desembargador 
federal Francisco Cavalcanti pa-
lestrará sobre “Parcerias público 
privadas (PPP’s): contratos, acom-
panhamento e controle”, no dia 
27. As inscrições se iniciam hoje e 
vão até sexta-feira (16), devendo 
ser solicitadas ao Setor de Treina-
mento da SJPE, através do e-mail 
treinamento@jfpe.jus.br ou do 
telefone (81) 3229-6135. Os juízes 
de Direito de Pernambuco deverão 
ser indicados pela Escola Superior 
de Magistratura de Pernambuco – 
ESMAPE.

O coorde-
nador dos 
Juizados 
Especiais Fe-
derais da 5ª 
Região (JEFs), 
desembar-
gador fede-
ral Geraldo 
Apoliano, 

participa, amanhã, às 14h, da reu-
nião da Comissão Permanente dos 

A dica de saúde de hoje é da 
médica dermatologista e super-
visora do Núcleo de Assistência 
à Saúde (NAS), Fabiana Kovacs, 
que participou, recentemente, 
do Congresso Brasileiro de Der-
matologia. Ela diz que a toxina 
botulínica tipo A, amplamente 
utilizada na dermatologia cos-

Juizados Especiais Federais, que 
acontece no Conselho da Justiça 
Federal (CJF), em Brasília. Entre os 
assuntos da pauta, a regulamen-
tação de recrutamento dos juízes 
federais titulares e suplentes das 
Turmas Recursais. Os coordenado-
res dos JEFs tratarão também da 
readequação e reestruturação dos 
Juizados; afastamento das funções 
dos juízes das turmas recursais, 
entre outros pontos.

Geraldo Apoliano debate JEFs

miátrica para redução de rugas 
de expressão, vem a cada dia 
recebendo novas indicações. “A 
hiperhidrose das axilas e das pal-
mas das mãos, condição onde há 
excesso de suor, pode ser tratada 
com a aplicação da dita toxina, 
tornando o tratamento menos 
agressivo que as cirurgias toráci-

cas. Alguns tipos de enxaqueca, 
sobretudo quando há tensão 
muscular associada, podem ser 
aliviadas com a injeção da toxi-
na”, revelou. Fabiana Kovacs aler-
ta ainda que os procedimentos 
devem ser realizados por profis-
sional médico experiente na área.

A juíza federal Helena Delgado 
Ramos Fialho Moreira tomará 
posse amanhã no Tribunal Regio-
nal Eleitoral da Paraíba (TRE – PB), 
como membro suplente da Corte 
Eleitoral paraibana. A magistrada 
foi indicada – juntamente com o 
juiz federal João Bosco Medeiros 
de Sousa – pelo presidente deste 
Tribunal, o desembargador federal 
Paulo Roberto de Oliveira Lima, 
para atuar no TRE – PB no biênio 
de 2011 – 2013. A cerimônia de 
posse se inicia às 14h30 e contará 
com a presença do presidente do 
TRE-PB, Manoel Soares Monteiro.

Novos usos para a Toxina Botulínica

Posse no TRE 
da Paraíba


