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Dia Mundial
do Diabetes

CJF divulga resultado preliminar do concurso de remoção

de Novembro17
SEGUNDA

Jornal Mural TRF Hoje comemora 2500 edições 
e 10 anos de existência

Aniversariantes
Maria Teresa de Figuerôa Valença
Seção de Contratos
Ana Carla Vila Nova de Oliveira
Divisão da 3ª Turma
Edilene Barros da Silva
Gabinete do Des. Fed. Manoel Erhardt
Adriano Cunha de Santana
Tecnologia da Informação

O jornal Mural TRF Hoje com-
pletou, na última sexta-feira 

(14/11), 2500 edições ininterruptas. 
Importante canal de comunicação 
interna da instituição, o jornal mu-
ral foi publicado pela primeira vez 
em 14 de abril de 2004, na gestão 
da desembargadora federal emé-
rita Margarida Cantarelli. Ao longo 
dos últimos 10 anos, o jornal de-
sempenha uma função orgânica no 
TRF5, pois é através dele que servi-
dores, magistrados, advogados etc. 
têm conhecimento, logo nas pri-
meiras horas do dia, dos assuntos 
de relevância para a Corte e seus 
integrantes. Pesquisas empíricas 
apontam que não existe nenhuma 

experiência similar no País, seja em 
tribunais ou assessorias de órgãos 
públicos ou privados. 
Importância - Segundo o diretor-
-geral do TRF5, João Botelho, o jor-
nal Mural facilita a interação entre 
instituição, servidor e o público em 
geral. “Esse veículo de emissão de 
notícias é um facilitador no proces-
so de gestão deste Tribunal, por-
que é capaz de levar a informação 
de forma clara e objetiva”. Para a 
diretora da Secretaria Administra-
tiva, Sorária Caio, o TRF Hoje é um 
excelente banco de informações 
dos fatos acontecidos no TRF e nas 
seções judiciárias. “Desejo vida lon-
ga ao Jornal Mural, pois acredito 

que ainda irá contribuir, em muito, 
para historiar o dia-a-dia da Justiça 
Federal na 5ª Região”, diz. Na opi-
nião do coordenador da Esmafe, 
Luiz Albuquerque, poucas coisas 
são tão importantes numa organi-
zação quanto a qualidade e a segu-

O Conselho da Justiça Federal 
(CJF) divulgou o resultado preli-
minar do Concurso Nacional de 
Remoção por permuta 2014 e da 
primeira remoção sem permuta 
2014. A Secretaria de Recursos 
Humanos (SRH) do CJF informa 
que já está disponível o resul-

tado preliminar, organizado por 
cadeias de triangulações, para 
que os candidatos possam enten-
der como se iniciou cada cadeia 
e quais os servidores que estão 
diretamente envolvidos em cada 
permuta. Segundo a SRH, o can-
didato que detectar alguma infor-

mação equivocada, ou julgar que 
foi prejudicado, poderá entrar 
com recurso. Porém, o servidor 
deve ficar atento ao prazo, que 
se encerra às 19h da segunda-
-feira 24/11.  A Secretaria escla-
rece, ainda, que o candidato cujo 
nome não consta do resultado 

preliminar ainda não foi elimina-
do do certame. Quem não tiver 
mais interesse em ser removido 
deverá desistir até a data esta-
belecida, mesmo que seu nome 
não conste do resultado preli-
minar. Mais informações no site: 
www.cjf.jus.br.

Estamos no mês dedicado à pre-
venção do câncer de próstata, mas 
importa lembrar que o dia 14 de 
novembro é mundialmente dedi-
cado ao diabetes. Trata-se de uma 
doença metabólica que acomete 
mais de 9% dos adultos no Brasil, 
sendo que cerca de ¼ destes não 
sabem que a possuem. Quando 
sem tratamento, o diabetes pode 
levar a problemas oculares, renais, 
neurológicos e cardiovasculares. 
Sua detecção precoce, realizada 
através da dosagem da glicose no 
sangue, associada ao tratamento 
adequado, melhoram o prog-
nóstico. Mudanças no estilo de 
vida, como a adoção de alimen-
tação saudável, perda de peso, 
cessação do tabagismo e prática 
de exercícios, são fundamentais. 
Mais recentemente, o surgimento 
de novas drogas propiciou maior 
comodidade no tratamento, bem 
como aumento da qualidade de 
vida e diminuição da mortalidade 
dos pacientes.

rança na troca de informações. “Há 
dez anos que o nosso jornal mural 
TRF Hoje presta um valioso serviço 
a todos nós que fazemos o TRF5, 
com doses diárias de informação 
relevante para nosso trabalho e 
nossa vida”. 

A Primeira Turma, presidida 
pelo desembargador federal 
Manoel Erhardt, comunica que 
na próxima quinta-feira, 20/11, 
não haverá sessão ordinária de 
julgamento. A Turma voltará 
a se reunir na quinta-feira 27, 
quando ocorrerá a última sessão 
ordinária do mês de novembro.


