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s desem-
bargadores 
federais 

Marcelo Navar-
ro e Francisco 
Barros Dias en-
cerram, ama-
nhã, o terceiro 
e último dia do 
curso “Tutela 
Coletiva”, que 
está sendo promovido pela Esco-
la da Magistratura Federal da 5ª 

Desembargadores do TRF5 comandam 
encerramento do curso “Tutela Coletiva”

O Núcleo de Assistência à Saúde, por 
meio da Seção de Odontologia, faz 
um alerta aos servidores e estagiários 
desta Corte sobre a venda de apare-
lhos ortodônticos por pessoas não 
autorizadas. De acordo com a dentista 
Maria Alda Barretto, nos atendimentos 
clandestinos, a colocação de aparelhos 
ocorre logo na primeira consulta, sem 
nenhuma avaliação ou planejamento. 
“Os adolescentes são mais suscetíveis 

O Talibol Futebol Clube, 
fundado pelos servidores 
André Garcia (Editoração/
Divisão de Comunicação 
Social) e Pedro Melo (Ga-
binete do desembargador 
Paulo Gadelha), comemo-
rou sexta-feira, dia 23, 10 anos. 
O Talibol reúne os peladeiros, 
religiosamente, às sextas-feiras, 
no Superbol, campo de Futebol 
Society, localizado no Posto Te-

xaco, na Av. Parnamirim (bairro 
homônimo). Quem estiver inte-
ressado em se integrar ao gru-
po de “craques”, basta procurar 
André (ramal 9005).

Talibol comemora 10 anos

Sexta-feira (30) é o último dia para 
a inscrição no Criança Talento, um 
projeto destinado aos filhos de ma-
gistrados, servidores e terceirizados 
do Tribunal, com idades entre 6 e 
10 anos, em comemoração ao Dia 
das Crianças. O material para a pro-
dução de desenhos e textos está 
disponível no Núcleo de Cerimonial 
(15º andar). Este ano, a produção 
das crianças será reunida em um 
livro, a ser lançado em uma tarde 
de autógrafos, no mês das crianças.

A Justiça Federal em Sergipe (JFSE) 
realiza na próxima quinta-feira 
(29/9), às 9h, a segunda praça do 
leilão judicial de bens móveis e 
imóveis, oriundos da 4ª Vara Fe-
deral. O edital pode ser acessado 
pelo site www.nebid.com.br ou na 
própria Vara, no horário das 9h às 
18h.

ao abuso, pois são levados por modis-
mos. Em um procedimento correto, o 
paciente é avaliado clinicamente e são 
solicitados diversos exames, incluindo 
radiografias. O aparelho só é instalado 
após estudo detalhado do caso”, es-
clarece. Ainda segundo a dentista do 
TRF5, o Conselho Regional de Odon-
tologia de Pernambuco sugere que 
as pessoas que se sintam enganadas 
façam denúncia ao órgão.

Inscrição no 
Criança Talento 
encerra-se sexta

JFSE realiza 
leilão judicial

Região (Esmafe5), no auditório da 
Seção Judiciária de Pernambuco. 

Barros Dias proferirá palestra, das 
9h até às 10h40, sobre “Ação civil 
pública”. Em seguida, das 10h50 às 
12h30, Marcelo Navarro comanda 
o painel “Mandado de segurança 
coletivo”. Já foram discutidos te-
mas relacionados ao direito am-
biental, parcerias público privadas, 
direito à saúde, entre outros.  O 
curso está sendo transmitido por 
videoconferência para as demais 
Seções Judiciárias que integram a 
5ª Região.
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Alerta sobre venda ilegal de aparelhos ortodônticos


