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Creme dental com flúor

Curso “Gestão de Riscos no Setor Público” 

de Setembro14
SEGUNDA

O

Juíza federal Maria Júlia 
Tavares do Carmo P. Nunes

SJRN – Mossoró

Pedro Davi Alves de Vasconcelos
Gab. Des. Federal Rogério Fialho

Aniversariantes

Relatório Justiça em Números 2015 
será lançado amanhã

Rogério Fialho entrega convites

Relatório Justiça em Números 
2015 será lançado amanhã 

(15), dentro da programação da 
2ª Reunião Preparatória para o IX 
Encontro Nacional do Poder Judici-
ário, do Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ), que acontecerá na sede 
da Escola de Magistratura Federal 
da 1ª Região, em Brasília. O presi-
dente do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região - TRF5, desembarga-
dor federal Marcelo Navarro, e os 
diretores da Secretaria Judiciária, 
Telma Motta, e da Divisão de De-

senvolvimento Institucio-
nal, Luiz Targino, participa-
rão do evento. Na ocasião, 
os resultados do Justiça 
em Números serão de-
batidos. Em 2014, o TRF5 
obteve 88% de eficiência e 
conseguiu, assim como o 
TRF3, produzir o máximo 
possível com os insumos 
disponíveis, em comparação a 
outros tribunais. Na reunião tam-
bém serão discutidas e formatadas 
propostas de metas nacionais para 

A Justiça Federal na Paraíba pro-
moverá, durante o mês de setem-
bro, o curso “Gestão de Riscos no 
Setor Público”, que será ministrado 
pela Escola Nacional de Governo, 
cujos instrutores são auditores de 
controle externo do TCU. Serão 
duas turmas: a primeira de 15 a 
17; e a segunda, de 22 a 24 de se-
tembro. Participarão da capacita-
ção o diretor da Subsecretaria de 
Orçamento e Finanças do TRF5 e 

O desembarga-
dor federal Rogé-
rio Fialho, recém-
-eleito presidente 
do TRF5, realizou 
na última sexta 
(11) uma série 
de visitas de cortesia na Paraíba, 
seu estado natal, para entregar 
os convites para sua posse na 
Presidência do Tribunal, no próxi-
mo dia 21. Fialho esteve na As-
sembleia Legislativa da Paraíba, 

Cidadã olindense - Na tarde da úl-
tima sexta (11), a diretora - geral do 
TRF5, Margarida Cantarelli, recebeu 
das mãos do vereador Jesuíno Araújo, 
de Olinda, o convite para a cerimônia 
na qual ela será nomeada “Cidadã 
olindense”. A entrega do título ocorre-
rá no próximo dia 23, às 19h, no ple-
nário da Casa Bernardo Vieira de Melo 
(Rua Quinze de Novembro, 93 – Vara-
douro – Olinda). A proposta, contida 
na Resolução nº 977/201 daquela ins-
tituição, foi de autoria do então verea-
dor Ubiratan de Castro Silva Júnior.

A presença de flúor no creme 
dental é fundamental para a pre-
venção da cárie dentária. Não há 
evidência científica que justifique 
o uso de creme dental sem flúor 
na primeira infância, afirmou o 
Prof. Dr. Jaime Cury, no 25º Con-
gresso de Odontopediatria, re-
alizado este mês, em Porto de 
Galinhas. Por isso, a Associação 
Brasileira de Odontopediatria 
recomenda o uso de pequena 
quantidade de pasta de dentes 
fluoretada, com concentração de 
flúor em torno de 1.100 ppm (par-
tes por milhão), desde a erupção 
do primeiro dente de leite. Como 
medida de segurança, a quantida-
de deve ser pequena, conforme o 
peso da criança: bebês com me-
nos de 10 Kg - quantidade equi-
valente à metade de um grão de 
arroz cru (0,05g); bebês e crianças 
que não sabem cuspir e com mais 
de 10Kg - equivalente a um grão 
de arroz cozido (0,1g); crianças 
que sabem cuspir - equivalente a 
um grão de ervilha (0,3g).

onde foi recebido pelo presidente 
daquela Casa, deputado Adriano 
Galdino, e no Tribunal de Justiça 
da Paraíba (TJPB), para encon-
trar o desembargador-presidente 

Marcos Cavalcanti. O magistrado 
ainda esteve com advogados pa-
raibanos, na OAB-PB, na presença 
do presidente da entidade, Odon 
Bezerra; com o presidente do 
Tribunal de Contas do Estado, Ar-
thur Cunha Lima; e com o prefei-
to de João Pessoa, Luciano Car-
taxo. Todas as informações sobre 
a cerimônia de posse e o jantar 
de adesão podem ser acessadas 
pelo link www.trf5.jus.br/posse. 

integrante do Comitê Gestor para 
implantação da Gestão de Risco 
Institucional do Tribunal, Sebastião 
Campelo; o diretor da Subsecreta-
ria de Pessoal, Onaldo Mangueira; 
o diretor do Núcleo de Planeja-
mento, Orçamento e Projetos, João 
Carlos Cabral; a diretora da Secre-
taria Administrativa, Sorária Rodri-
gues; e o diretor da Subsecretaria 
de Infraestrutura e Administração 
Pedrial, Vladislave Ferreira.

2016 dos segmentos de Justiça, a 
serem apresentadas no IX Encon-
tro Nacional do Poder Judiciário, 
que será realizado em novembro. 

(Com informações da Ascom/JFPB)


