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Fumante
passivo pode ter
câncer de pulmão

Magistrados, servidores, amigos e fami-
liares do desembargador federal
Petrucio Ferreira, falecido em dezembro
passado, participam hoje da solenidade
de designação do prédio da Justiça Fe-
deral em Pernambuco. A escolha do
nome foi uma decisão unânime do Pleno
do TRF5, na última sessão plenária de
2007. O descerramento da placa do
“Fórum Desembargador Federal
Petrucio Ferreira” ocorrerá às 16h30, na
sede da Seção Judiciária. Durante a
cerimônia, o desembargador federal
Francisco Cavalcanti e o juiz federal
Ubiratan de Couto Maurício (9ª Vara-PE)

Prédio da SJPE recebe nome de
Petrucio Ferreira

falarão sobre o homenageado em nome
do TRF e da Seção Judiciária. O
alagoano Petrucio Ferreira, natural de
São José da Laje, tinha 68 anos e foi
membro fundador do TRF5.

Em sessão extraordinária
realizada ontem, o Pleno do
TRF5 promoveu, por mere-
cimento, o juiz federal José
Baptista de Almeida Filho Neto
para titular da 17ª Vara/PE, em
Petrolina. E promoveu, por
antigüidade, o juiz federal Newton
Fladstone Barbosa de Moura para a 24ª
Vara/PE, em Caruaru.

Juízes promovidos

O desembar-
gador federal
Marcelo
Navarro
conclui, este
mês, o
mandato como
coordenador
dos Juizados
Especiais

Federais da 5ª Região. Sua última
missão é participar nesta sexta-feira, na
sede do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), em Brasília, de reunião da
Comissão Permanente dos JEFs,
dirigida pelo ministro Gilson Dipp
(coordenador geral da Justiça Federal  e
presidente da Comissão Permanente
dos Juizados Especiais Federais). Em
sessão do Pleno do TRF5, Marcelo

Navarro fez um balanço do período
em que esteve à frente da
Coordenadoria, narrou desafios,
agradeceu o apoio do Conselho de
Administração, apresentou sugestões
e ressaltou a importância dos
Juizados Especiais. Para ele, “os
juizados são, efetivamente, o futuro,
não digo da Justiça Federal, mas da
Justiça como um todo neste País”.

Marcelo Navarro conclui mandato na Coordenadoria dos JEFs

Última Hora!
Foram eleitos, ontem à noite, os juízes federais
Paulo Machado Cordeiro, Rogério Fialho e Edilson
Nobre Júnior para compor a lista tríplice, que será
encaminhada ao Presidente da República para
escolha do próximo desembargador do TRF5.

Pesquisas do Ministério
da Saúde mostram que os
fumantes passivos têm um
risco 23% maior de desen-
volver doença cardiovascular,
30% mais chances de ter cân-
cer de pulmão e 24% a mais
de sofrer infarto do miocárdio.
Ainda tem maior propensão a
desenvolver asma e maior risco
de arteriosclerose. Estudo
realizado em 15 capitais do país
demonstrou que, entre pessoas
com mais de 15 anos, a opção
por fumar variou de 12,9% para
25,2%. Fuma-se mais em Porto
Alegre e menos em Aracaju. Luiz
Antônio Santini, diretor-geral do
Instituto Nacional do Câncer
(Inca), informou que o custo para
a saúde pública do tratamento de
problemas causados pelo cigarro
é duas vezes maior do que se
arrecada em tributos sobre a
comercialização desse produto.
O Ministério da Saúde informa
que no Brasil, a estimativa é de
que morrem todo ano entre 200
e 250 mil pessoas de doenças
decorrentes do tabagismo.
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