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TRF5 disponibiliza mamógrafo móvel para exames em servidoras e terceirizadas

Resultado

de Dezembro

SEGUNDA

Judicialização da Saúdeem início hoje 
(3), em Foz do 

Iguaçu/PR, a 12ª 
Edição do Encontro 
Nacional do Poder 
Judiciário, promo-
vido pelo Conselho 
Nacional de Justiça 
(CNJ). O evento vai 
reunir integrantes de 
cerca de 90 Tribu-
nais do país, com o 
objetivo de aprovar 
as metas nacionais e 
específicas do Judiciário para 2019 
e divulgar os tribunais que foram 
premiados com o Selo Justiça em 
Números. O corregedor-regional 

TRF5 participa do 12º Encontro 
Nacional do Poder Judiciário

do TRF5, desembargador federal 
Paulo Cordeiro, irá representar o 
Tribunal. Estarão presentes tam-
bém o diretor-geral, Fábio Paiva, 

Mulheres com idades entre 50 e 
69 anos que ainda não realizaram 
o exame de prevenção ao câncer 
de mama terão a oportunidade 
de fazer a avaliação na próxima 
quinta (6/12). O Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região - TRF5 fir-

mou uma parceria com a Prefeitu-
ra da Cidade do Recife (PCR), para 
disponibilizar um mamógrafo mó-
vel no estacionamento do Tribunal, 
das 8h às 16h30. Serão atendidas, 
prioritariamente, funcionárias 
terceirizadas da Corte e servidoras 

e o diretor da Divisão 
de Gestão Estratégica e 
Estatística do Tribunal, 
Luiz Targino. O presiden-
te do CNJ e do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
ministro Dias Toffoli, fará 
uma conferência, hoje, 
sobre “Transparência e 
Eficiência no Poder Ju-
diciário”. Amanhã (4), 
juízes auxiliares e con-
selheiros do CNJ coor-
denarão painéis simultâ-

neos, cujos temas são inteligência 
artificial, conciliação, desburocrati-
zação no Poder Judiciário e forma-
ção de servidores. 

que não possuem plano de saúde. 
O exame será realizado por uma 
equipe da Secretaria de Saúde da 
PCR, que vai indicar, ao final da 
consulta, o dia e o local para a en-
trega do resultado. A previsão é de 
que cerca de 60 mulheres sejam 

avaliadas. Para serem atendidas, 
as interessadas precisam fazer a 
inscrição, até a quarta anterior (5), 
no Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS), apresentando o cartão do 
SUS e o comprovante de residên-
cia, uma vez que a ação atenderá 

Juristas do Brasil e da Argentina
Os desembargadores federais Láza-
ro Guimarães e Edilson Nobre foram 
palestrantes da IX Jornada Interna-
cional Direito e Justiça, evento rea-
lizado no TRF5, nos dias 29 e 30/11, 
por meio de uma parceria entre a 
Escola de Magistratura Federal da 
5ª Região, a Universidade de Bue-
nos Aires, a Universidade Federal de 
Sergipe, a Academia Sergipana de 
Letras Jurídicas e o Núcleo de Exten-
são e Pesquisas em Relações Inter-
nacionais. O desembargador federal 
Carlos Rebêlo foi o coordenador 
científico do seminário, cuja abertura 
foi feita pelo presidente do TRF5, de-
sembargador federal Manoel Erhardt.

apenas as moradoras da cidade 
do Recife.  

O resultado final da prova oral e o 
provisório da prova de títulos do 
XIV Concurso Público para Provi-
mento de Cargos de Juiz Federal 
Substituto da 5ª Região devem ser 

Estão abertas, até amanhã (4), 
as inscrições para o seminário “A 
Judicialização da Saúde Pública 
no Brasil”, promovido pela Justiça 
Federal no Ceará (JFCE). O evento, 
que acontece nos dias 6 e 7/12, vai 
contar com a presença de vários 
profissionais ligados à área de saú-
de. Os interessados devem enca-

minhar email para treinamento@
jfce.jus.br, com nome, e-mail e te-
lefone. Dentre os temas que serão 
abordados estão o cumprimento 
de decisões judiciais de saúde e a 
análise de incorporação de novas 
tecnologias no SUS. As palestras 
serão realizadas no auditório do 
edifício-sede da JFCE, no 5º andar.

publicados ainda hoje (3) no Di-
ário Eletrônico Administrativo do 
TRF5. Os exames orais foram rea-
lizados no último fim de semana, 
no edifício-sede do TRF5.


