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Curso “Agências reguladoras e Controle Judicial” 

de Agosto

SEGUNDA

Dia dos Pais no TRF5
uitas emoções na 
comemoração do 

Dia dos Pais, promovida 
pelo Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – 
TRF5, na tarde da úl-
tima quinta-feira (10), 
na Sala Capibaribe. O 
presidente do Tribunal, 
desembargador federal 
Manoel Erhardt, abriu a 
celebração falando so-
bre o significado do Dia 
dos Pais: “não há, sem 
dúvida, vínculo mais próximo, mais 
bonito, do que aquele estabele-
cido através de nossas relações 
familiares. Há, sempre, um senti-
mento que ultrapassa distâncias, 
ultrapassa o tempo e, até mesmo, 
os limites de nossa vida. E jamais 
esqueceremos aquelas pessoas 

Aniversariantes

Automedicação:
uma prática perigosa

Estão abertas até amanhã 
(15) as inscrições para o curso 
“Agências reguladoras e Con-
trole Judicial”, que será reali-
zado no auditório da Escola 
da Magistratura Federal da 5ª 
Região (Esmafe), nas próximas 

tão caras, tão desprendidas, que 
tudo fizeram para que conseguís-
semos alcançar o nossos objetivos. 
Então, não é demais que haja uma 
data que, na verdade, deve ser 
repetida a cada dia, para agradeci-
mento e reconhecimento por tudo 
que nós recebemos”. 
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Cada vez mais, as pessoas recor-
rem à automedicação, uma prática 
que pode envolver riscos. Quando 
feita de modo responsável, a auto-
medicação faz parte do autocuida-
do. Tal ocorre quando uma pessoa 
usa por conta própria medicamen-
tos aprovados e disponíveis para 
serem adquiridos sem necessidade 
de prescrição médica. Nesse caso, 
o risco é controlado, desde que as 
instruções de uso sejam correta-
mente seguidas e o médico seja 
procurado, se não houver melhora. 
A utilização irracional do medica-
mento é o que mais preocupa. Ela 
consiste no uso de medicamen-
tos que necessitam de prescrição 
médica, sem acompanhamento 
profissional. Desse hábito podem 
resultar alergias, o agravamento 
da doença por mascaramento dos 
sintomas, o surgimento de depen-
dências e até mesmo a morte. Para 
evitar prejuízos à saúde, o NAS 
orienta os pacientes a só utilizarem 
medicamentos que necessitam de 
prescrição com o devido acom-
panhamento e na forma sugerida 
pelo médico. 

Integração
PJe e ePol

quinta e sexta-feira (17 e 18). O 
curso, que terá duração de 20 
horas-aula, pretende promover 
na magistratura federal a reflexão 
sobre a interferência do Poder 
Judiciário no sistema regulatório 
brasileiro e sobre seus impactos 

que na economia e no desenvolvi-
mento do País. Estão sendo dis-
ponibilizadas 28 vagas aos juízes 
federais da 5ª Região, 12 aos juí-
zes federais de outras regiões (3 
vagas para cada) e 10 a juízes de 
Direito do estado de Pernambuco, 

O TRF5 e a Polícia Federal (PF) 
apresentaram, na última quinta 
(10), no edifício-sede do Tribunal, 
a integração entre os sistemas 
Processo Judicial eletrônico (Pje) 
e Gestão da Atividade de Polícia 
Judiciária (ePol), iniciativa que vai 
facilitar a tramitação eletrônica 
de procedimentos investigati-
vos, garantir maiores segurança 
e transparência aos processos e 
promover mais economia para o 
Sistema de Justiça, não só finan-
ceira, mas de tempo. A apresen-
tação da solução, conduzida pelo 
presidente do TRF5, desembar-
gador federal Manoel Erhardt, 
foi prestigiada pelo ministro da 
Justiça, Torquato Lorena Jardim, 
pelo diretor-geral da PF, delega-
do federal Leandro Daiello Coim-
bra, pelo superintendente da PF 
em Pernambuco, Marcelo Diniz 
Carneiro, e por juízes federais, 
delegados federais e servidores 
das duas instituições.

totalizando 50 vagas. As inscri-
ções devem realizadas no site 
do TRF5, através do link: https://
www4.trf5.jus.br/eventosinter-
net/. Os juízes de Direito serão 
indicados pela Escola Judicial de 
Pernambuco – EJUD/PE. 

Programação - O 
Coral do Colégio 
Santa Maria deu 
início às apresenta-
ções. Em seguida, o 
professor e conferen-
cista Flávio Pontes 
fez palestra com o 
tema “Meu pai, meu 
amigo, meu herói”, 
que emocionou a 
plateia. Logo após, o 
servidor André Garcia 
e seus filhos Gabriel, 

Vinícius e Luiza exibiram um po-
cket show musical, seguido pela 
apresentação gospel de Wisleiny 
Monteiro da Silva, filha do fun-
cionário terceirizado Flábio Luiz 
Oliveira. Um sorteio de brindes 
aos presentes encerrou a home-
nagem.


