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TRF5 promove palestra sobre 
transplante de fígado

ma vida que depende de um 
transplante de órgão para 

seguir. Essa é a realidade de mui-
tos brasileiros que lutam contra 
o tempo para sobreviver. Vários 
casos desse tipo fazem parte da 
rotina diária do médico Cláudio 
Lacerda, especialista em transplan-
te de fígado e referência nacional 
no assunto. Com o objetivo de 
provocar uma reflexão e dissemi-
nar o conhecimento sobre a ma-
téria, Lacerda vem ao TRF5 para 
ministrar a palestra “Histórias de 
Superação e Vidas em 1.000 trans-
plantes de Fígado no Nordeste do 
Brasil”. O encontro acontece na 

Imagem extraída do programa Bem Estar
Conciliadores

próxima quinta-feira 
(19), às 15h, na Sala 
Capibaribe. O evento, 
que contará com a 
presença do presi-
dente do TRF5, de-
sembargador federal 
Manoel Erhardt, será 
aberto a magistrados, 
servidores, estagiá-
rios e terceirizados, bem como a 
integrantes de outras instituições 
públicas que queiram participar. 
APAF – O médico Claúdio Lacerda, 
autor do livro “Acorde o Governa-
dor: histórias de superação e vidas 
em 1.000 transplantes de fígado 
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Aniversariantes
Quem não possui plano ou seguro saúde deve procurar o NAS
O Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS) do TRF5 iniciou um levan-
tamento para verificar quantos 
servidores pretendem realizar 
os exames periódicos em 2018, 
mas não possuem plano ou se-
guro saúde. A ideia é que, a partir 
da consolidação dos dados, seja 

realizada uma cotação para con-
tratar os procedimentos, visando 
a garantir a avaliação da saúde do 
servidor. Aqueles que se enqua-
dram na situação devem entrar 
em contato com o NAS, através 
do ramal 9866, até o final do mês.  
Os exames periódicos abrangem 

avaliações oftalmológicas, exames 
laboratoriais, mamografia, citologia 
e colposcopia, dentre outros. Os 
recursos financeiros para contratar 
os serviços foram disponibilizados 
pelo Conselho da Justiça Federal 
(CJF) e serão destinados ao TRF5 e 
às Seções Judiciárias da 5ª Região.

Comenda - O presidente do 
TRF5, desembargador federal 
Manoel Erhardt (esquerda), e o 
diretor do Foro da Seção Judici-
ária de Pernambuco, juiz fede-
ral Frederico Azevedo (centro), 
foram homenageados, na última 
quinta-feira (12), com o Colar do 
Mérito Correicional, concedido 
pela Secretaria de Defesa Social 
do Estado de Pernambuco (SDS/
PE). A comenda é uma forma de 
reconhecer o trabalho de personali-

no Nordeste do Brasil”, preside 
a Associação Pernambucana de 
Apoio aos Doentes de Fígado 
(APAF). A iniciativa tem o objetivo 
de acolher pacientes que estão na 
lista de espera por um transplante 
de fígado. 

O presidente do TRF5, desem-
bargador federal Manoel Erhardt, 
participa, hoje (16) pela manhã, da 
reunião do Colegiado do Conselho 
da Justiça Federal (CJF), em Brasília. 
À tarde, ele prestigia a posse da 
Mesa Diretora do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região – TRF1.

A Justiça Federal no Rio Grande do 
Norte (JFRN) realiza, na próxima 
sexta-feira (20), o evento “Conste-
lação Sistêmica na Justiça Federal: 
é possível”. A ação é uma forma 
de promover um debate sobre o 
uso do método nas audiências 
de conciliação. As palestras serão 
ministradas pelo psicólogo Carlos 
Henrique Cruz, especialista em 
Psicologia Jurídica, e por Virgínia 
de Fátima Bezerra, Juíza de Direito 
da 6ª Vara de Família da Comarca 
de Natal. O encontro acontece das 
10h às 12h, no auditório da JFRN, 
e é aberto a magistrados, advo-
gados, defensores públicos, con-
ciliadores, estudantes de Direito e 
jurisdicionados (com informações 
da JFRN).

A Justiça Federal na Paraíba (JFPB) 
lançou edital de seleção pública 
de novos conciliadores para o Jui-
zado Especial da 15ª Vara, localiza-
da em Sousa. Estão sendo ofereci-
das 10 vagas, além de cadastro de 
reserva do 11º ao 30º classificado. 
As inscrições poderão ser feitas 
entre os dias 16 e 26 deste mês, 
no prédio da Subseção Judiciária 
daquele município. O edital foi pu-
blicado no Diário Oficial Eletrônico 
da Justiça Federal da 5ª Região da 
última terça-feira (10). Os detalhes 
da seleção podem ser conferidos 
no site da JFPB (www.jfpb.jus.br). 
Com informações da JFPB.

dades que se destacaram na área de 
segurança pública. 


