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O

JFCE instala placas fotovoltaicas na Subseção de Limoeiro do Norte

de Outubro

TERÇA

TRF5 e seções judiciárias aderem à 
campanha Outubro Rosa 

Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 e as Seções 

Judiciárias de Pernambuco (SJPE), 
do Rio Grande do Norte (SJRN), da 
Paraíba (SJPB) e de Sergipe (SJSE) 
já aderiram à campanha Outubro 
Rosa, movimento mundial cuja 
intenção é incentivar o autoexame 
e o diagnóstico precoce do câncer 
de mama. Durante todo o mês, a 
fachada do edifício-sede estará 
iluminada em tons de rosa, com o 
objetivo de lembrar sobre a im-
portância do combate à doença, 
que acomete milhares de mulhe-
res em todo o mundo. O site do 
TRF5 e das seções judiciárias men-

Presidente do 
TRF5 participa de 
seminário no TJPE

Aniversariantes

A Justiça Federal no Ceará (JFCE) 
iniciou, na última quinta-feira 
(28/9), a instalação das placas 
fotovoltaicas para uso de ener-
gia solar na Subseção de Limo-
eiro do Norte. A previsão é de 
que, em 30 dias, o procedimento 
seja finalizado. A iniciativa, pio-
neira no âmbito da 5ª Região, 

cionadas também traz a cor 
especial e um laço rosa, outro 
símbolo da campanha.
Outubro Rosa - A estimati-
va do Instituto Nacional de 
Câncer (INCA), para o biênio 
2016-2017, é do surgimento de 
57.960 novos casos de câncer 
de mama no Brasil. Esse tipo 
de câncer é o mais frequente 
entre as mulheres, sem consi-
derar os tumores de pele não 
melanoma, ocupando a pri-
meira colocação em incidência 
entre as regiões do País, exceto 
a Norte, onde a doença é a 
segunda mais recorrente. 

Simone Fernandes de Luna
Gab. do Des. Federal Vladimir Carvalho
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Capacitação

será de R$ 1 milhão e terá 
retorno em seis anos. Em 25 
anos de utilização – tem-
po de vida útil da usina – a 
JFCE terá economia prevista, 
com valores atuais, de R$ 
7.842.000,00. Saiba mais: 
www.jfce.jus.br (Com infor-
mações da ASCOM/ JFCE)

permitirá a economia de R$ 7,8 
milhões nos próximos 25 anos.
O equipamento gerará aproxi-
madamente 19.500 kWh/mês de 
energia, atendendo a 100% do 
consumo das Subseções de Limo-
eiro do Norte, Quixadá e Tauá.
O investimento inicial com a im-
plantação do sistema fotovoltaico 

O presidente do TRF5, desembar-
gador federal Manoel Erhardt, par-
ticipou, ontem (2), da abertura do 
seminário sobre a Judicialização da 
Saúde, que está sendo promovido, 
até hoje, pelo Tribunal de Justiça de 
Pernambuco (TJPE). O evento está 
sendo realizado no Fórum Des. Ro-
dolfo Aureliano e os participantes 
estão debatendo sobre demandas 
que são ajuizadas diariamente no 
Judiciário, como fornecimento de 
medicamentos, de próteses, inter-
namento, entre outras. Hoje (3), às 
9h, o juiz federal da Seção Judici-
ária de Pernambuco, Rodrigo Vas-
concelos Coêlho de Araújo, minis-
trará palestra sobre a questão do 
fornecimento de medicamentos.

Visitas - O presidente do TRF5, desembargador federal Manoel Erhadt 
recebeu, na tarde de ontem, a visita de cortesia do desembargador do TRT 
da 6ª Região (Recife), Ivan Valença. Em seguida, recepcionou o defensor-
-chefe da Defensoria Pública da União no Recife, Pedro de Paula Lopes Al-
meida (dir), que esteve acompanhado pelo defensor público federal André 
Carneiro Leão.

Teve início, ontem, na Sala Capiba-
ribe do TRF5, o curso “Admissibili-
dade Recursal: Recursos Especiais 
e Extraordinários”. Destinado a 
servidores que atuam com admis-
sibilidade de recursos especiais 
e extraordinários, o treinamento 
prossegue até a próxima sexta-
-feira (5).


