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de Abril24
SEGUNDA

O
Hoje: Leonardo Carvalho é empossado 
desembargador federal Violência no 

trabalho

Palestra sobre LER e distúrbio 
osteomuscular ocorre amanhã

Reunião sobre 
o Seguro Saúde 
será amanhã

Tribunal Re-
gional Federal 

da 5ª Região - TRF5 
realiza, hoje (24), 
às 17h, a soleni-
dade de posse de 
Leonardo Henri-
que de Cavalcante 
Carvalho no cargo 
de desembargador 
federal. Carvalho 
assumirá vaga des-
tinada à Ordem 
dos Advogados do 
Brasil pelo Quinto 
Constitucional, em 

AniversariantesPrimeira reunião

Vacinação contra
a gripe 2017

decorrência da posse 
de Marcelo Navarro 
Ribeiro Dantas no 
cargo de ministro 
do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), em 
setembro de 2015. O 
evento será no Pleno 
do TRF5. A nome-
ação de Carvalho, 
pela Presidência da 
República, foi publi-
cada numa edição 
extra do Diário Ofi-
cial da União do dia 
31/03/2017. Após a 

Amanhã (25), às 15h, na Sala 
Capibaribe, dentro da programa-
ção do Movimento Abril Verde, 
dedicado à prevenção de aciden-
tes de trabalho e das doenças 
ocupacionais, haverá a palestra 
“Lesão por Esforço Repetitivo e 
Distúrbio Osteomuscular Relacio-
nado ao Trabalho”, com a fisiote-

dente do TRF5, 
desembarga-
dor federal Cid 
Marconi. O TRF5 
aderiu ao Abril 

Verde a convite do Ministério Pú-
blico do Trabalho de Pernambu-
co (MPT) e do Tribunal Regional 
do Trabalho da 6ª Região (TRT6).

rapeuta do Centro 
de Referência em 
Saúde do Traba-
lhador de Per-
nambuco, Mariana 
Barros. Na ocasião, a palestrante, 
que é mestre em Saúde Pública 
e especialista em Saúde Coletiva, 
será apresentada pelo vice-presi-

solenidade, ele será homenageado 
pelos familiares e colegas com um 
jantar de adesão, no valor de valor 
R$150, no Spettus Boa Viagem (Av. 
Domingos Ferreira, nº 1500 – Boa 
Viagem). Mais informações com o 
Cerimonial do TRF5.  
Perfil - Nascido em Fortaleza (CE), 
em 22 de março de 1976, Leonar-
do Carvalho graduou-se em Direi-
to pela Universidade de Fortaleza 
(Unifor), em 1999. É mestre em Di-
reito e Gestão de Conflitos (2017) 
e pós-graduado em Processo Civil 
(2002), ambos pela Unifor.

Íris Fernanda da Silva Ferreira 
FORTE SERV. TEC.

Luiz Henrique Vasconcelos Delgado 
INDRA

O presidente do TRF5, desem-
bargador federal Manoel de Oli-
veira Erhardt, participa, hoje (24), 
a partir das 14h, da sua primeira 
sessão ordinária de julgamentos 
do Conselho da Justiça Federal 
(CJF), na sede do Tribunal Regio-
nal Federal da 3ª Região (TRF3), 
em São Paulo. A sessão terá 
transmissão ao vivo pelo canal 
do Conselho no YouTube.

Amanhã (25), às 10h, na Sala Ca-
pibaribe, será realizada reunião 
aberta para os servidores do TRF5 
e da Seção Judiciária de Pernam-
buco (SJPE) sobre a atual situação 
do contrato com o seguro saúde 
SulAmérica. O encontro irá ocorrer 
a pedido do presidente do Tribu-
nal, Manoel Erhardt, que preza 
pela manutenção da transparência 
da Administração no desempenho 
de todas as atividades.

Nesta quinta (27), das 9h30 às 17h, 
será disponibilizada no NAS a vaci-
na tetravalente 2017 contra a gripe, 
por R$ 52 a dose, custo bastante 
inferior ao cobrado nas clínicas 
privadas do Recife. Faz-se neces-
sária solicitação prévia, através do 
ramal do NAS (9296). Magistrados, 
servidores e familiares devem se 
inscrever até amanhã (25), às 16h. 
O pagamento pode ser realizado 
em dinheiro ou cartão de débito.

Para a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), a violência no tra-
balho constitui um grave proble-
ma de saúde pública. Na forma 
de constrangimentos, ameaças e 
desqualificações, dentre outras 
manifestações, violências morais 
terminam por minar a saúde do 
trabalhador. A situação se tor-
na ainda mais grave quando tais 
práticas são contínuas, repetitivas 
e sistemáticas. A elas se sucedem, 
invariavelmente, danos psicológi-
cos e adoecimento. Conscientes 
da gravidade do problema, as 
organizações vêm adotando medi-
das para estimular a conduta ética 
no trabalho. No âmbito da Justiça 
Federal, a Resolução nº 147/2011 
instituiu o Código de Conduta, 
prevendo a instalação nos TRFs 
de Comitês Gestores. Em funcio-
namento desde 2013, ao Comitê 
Gestor do Código de Conduta do 
TRF5 compete apurar, de ofício ou 
em razão de denúncia, condutas 
que possam configurar violação 
do Código e, se for o caso, adotar 
as providências nele previstas.

As consequencias na saúde


