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AniversariantesQuinta Jurídica

MPF/PE promove 
audiência pública 
“Memória e Verdade”

Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5 
aprovou, ontem (13/05), a revisão do Plano de Obras da 

Justiça Federal da 5ª Região para o exercício de 2016. O do-
cumento contempla 55 projetos, contra 42 da versão anterior. 
O valor total passou de cerca de R$ 99 milhões para R$ 162 
milhões. Para o Tribunal foram incluídos cinco projetos, tota-
lizando 11. Com a revisão do Plano, haverá a substituição das 
esquadrias da Torre do Edifício Sede e dos elevadores, moderni-
zação do Circuito Fechado de TV (CFTV) e do controle de aces-
so ao edifício, bem como a reforma da primeira ampliação e 
construção de edifício garagem.   Com relação às seções judici-
árias, o Ceará e Pernambuco solicitaram a inclusão, respectiva-
mente, de 3 e 5 projetos. 
Ampliação – A segunda ampliação do TRF5 prevê a construção 
de edifício garagem, biblioteca, restaurante, refeitório e vestiá-
rio para funcionários terceirizados, depósitos para jardinagem e 
engenharia, entre outros. 

A Seção de Distribuição da Justiça Federal 
de Alagoas (JFAL) solicita que advogados e 
demais usuários do sistema Tebas, destinado 
à consulta processual e movimentação judi-
cial na primeira instância, atualizem o cadas-
tro. Devido a novas configurações, o sistema 
passou a exigir número do CPF, endereço 

completo e número do telefone da pessoa 
cadastrada. O não cumprimento dessa deter-
minação tem gerado problemas para a finali-
zação de alguns cadastros no sistema Tebas. 
Em razão do surgimento dessas dificuldades 
é que a Seção de Distribuição pede aos advo-
gados que efetivem a atualização do cadastro.

A Justiça Federal no Rio Grande 
do Norte (JFRN) promove, no 
próximo dia 21 de maio, a Quin-
ta Jurídica, evento mensal que já 
está em sua 77ª edição. O tema 
desse mês é: “Aspectos polêmi-
cos da judicialização da saúde”. 
As inscrições já podem ser feitas 
através do site da JFRN, mas só 
serão confirmadas mediante a 
entrega de 2kg de alimentos não 
perecíveis no dia do evento. A 
Quinta Jurídica ocorre no auditó-
rio da JFRN, em Natal, às 19h.

A Justiça Federal em Alagoas (JFAL) 
retomou as atividades de ginás-
tica laboral, no último dia 6/05. 
De acordo com a Seção de Saúde 
daquela seção judiciária, a iniciati-
va visa à prevenção ao surgimento 
de Lesões por Esforço Repetitivo 
(LERs) e Doenças Ocupacionais 
Relacionadas ao Trabalho (DORTs); 
melhoria nas relações interpessoais; 
incentivo à prática de atividade fí-
sica; e promoção do bem-estar dos 
participantes. A fisioterapeuta Flá-
via Tavares coordena a ação, com 
exercícios duas vezes por semana.

O Ministério Público Federal (MPF) 
em Pernambuco promove, na pró-
xima segunda-feira (18), das 14h30 
às 19 horas, a audiência pública 
intitulada “Memória e Verdade”. 
O objetivo da reunião é discutir 
a preservação da memória das 
graves violações de direitos huma-
nos ocorridas durante o período 
da ditadura militar no Brasil, que 
durou de 1964 a 1985. O evento 
é aberto a qualquer cidadão. En-
tretanto, para participar do debate 
é preciso realizar inscrição até as 
19h da próxima sexta-feira (15), 
pelo telefone (81) 2125-7325, ou 
no dia e no local do evento, até as 
13h30, em lista que estará dispo-
nível no auditório da instituição, 
na Avenida Agamenon Magalhães, 
1800, no bairro do Espinheiro, Re-
cife (PE).

Saúde na JFAL


