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Saúde em destaque na Semana do Servidor

Encontro Nacional de Juízes Federais será realizado em Maceió

Leilão na JFPB

Espaço Renascer 
amplia atendimento

Luiz Alberto Gurgel 
participa de
seminário

roblema que aco-
mete muitos ser-

vidores e que promove 
afastamento temporário 
ao trabalho, as doenças 
artrite reumatóide e ar-
trose estiveram presentes 
na primeira palestra de-
dicada às comemorações 
do Dia do Servidor, ini-
ciada na tarde de ontem. 
O diretor da Subsecreta-
ria de Pessoal do TRF5, 
Onaldo Mangueira, fez a 
abertura do evento, en-
fatizando a importância do tema 
para o esclarecimento do servidor. 
A médica reumatologista Lilian 

Azevêdo, que trabalha no Núcleo 
de Assistência à Saúde (NAS), ex-
plicou as diferenças entre as duas 

enfermidades, ressaltando 
que, em geral, a partir dos 
35 anos as articulações 
começam a envelhecer. 
Evolução - A artrose, 
também chamada de 
osteoartrite, ocorre por 
degeneração das cartila-
gens das articulações. Já 
a artrite, é um processo 
inflamatório das articula-
ções. A primeira evolui de 
forma mais lenta e pode 
demorar décadas para 
causar deformidades nas 

articulações. Além de evoluir mais 
rapidamente, a artrite pode com-
prometer outros órgãos. 

A Associação dos Juízes Fede-
rais do Brasil (Ajufe) informa que 
estão abertas as inscrições para o 
XXX Encontro Nacional de Juízes 
Federais do Brasil, que terá como 
tema “O Judiciário do Futuro”. 
O evento será realizado nos ho-
téis Radisson e Meridiano, em 

Maceió/AL, no período de 31/10 
a 2/11. Composta pelos juízes 
federais Marco Bruno Miranda 
Clementino (vice-presidente da 5ª 
Região), André Luís Maia Tobias 
Granja e Antônio José de Carvalho 
Araújo, a comissão organizado-
ra do evento anuncia alguns dos 

painéis que serão discutidos no 
encontro: “A Democratização do 
Poder Judiciário”, “O Processo 
Judicial Eletrônico” e “O Judiciário 
no Futuro”. As inscrições estão 
abertas até o dia 25 de outubro, 
e devem ser realizadas através do 
site www.ajufe.org.br.

O desembargador federal Luiz 
Alberto Gurgel participa, hoje 
(23), em Brasília/DF, do semi-
nário Jurisdição Brasileira e 
Cooperação Internacional. O 
evento tem como objetivo pro-
mover uma análise e discussão 
sobre a importância de aper-
feiçoar as políticas públicas no 
Poder Judiciário, que envolvam 
questões de cooperação jurí-
dica internacional em matéria 
civil e penal. O seminário é 
coordenado pela Comissão de 
Acesso à Justiça e Cidadania, 
e faz parte da Rede Nacio-
nal de Cooperação Judiciária, 
instituída pela Recomendação 
nº 38/2011 do CNJ, cuja fina-
lidade é imprimir dinamismo, 
agilidade e eficácia ao inter-
câmbio de atos judiciais, bus-
cando favorecer o exercício de 
uma jurisdição mais harmônica 
e colaborativa.

A Associação de 
Servidores da 
Justiça Federal 
(Asserjufe) infor-
ma que o Espa-
ço Renascer, que 
oferece terapias 
holísticas no 16º 
andar do TRF5, 
passou a fun-
cionar das 10 
às 18h, de segunda a sexta-feira. 
Para ser atendido é preciso fazer 
o agendamento pelo ramal 9657, 
com Rosana ou Júnior. Entre as 
terapias oferecidas estão o Reike, a 
Quick Massage, Reflexologia, Dre-
nagem Linfática e Cromoterapia.

A Justiça Federal na Paraíba in-
forma que as datas para a rea-
lização do Ultimo Leilão Unifi-
cado 2013 foram alteradas para 
os dias 14/11/2013 (1º Leilão) e 
25/11/2013 (2º Leilão), a partir das 
9h, no auditório da Seção Judiciá-
ria da Paraíba, com videoconferên-
cia para os auditórios das Subse-
ções de Campina Grande, Sousa, 
Monteiro e Guarabira e, ainda, 
através da Internet.


