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O

TRF5 promove palestra sobre trânsito e acidentes 

de Novembro

TERÇA

JFCE comemora Jubileu de Ouro
s 50 anos de 
reinstalação da 

Justiça Federal no 
Ceará (JFCE) foram 
comemorados na 
manhã de ontem 
(13), no auditório 
do edifício-sede, 
com homenagens, 
apresentações artís-
ticas, descerramento 
da placa comemorativa, além da 
inauguração da usina minigera-
dora fotovoltaica, em Limoeiro do 
Norte. Entre as autoridades pre-
sentes, o presidente e vice-presi-
dente do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5, respectiva-
mente, desembargadores federais 
Manoel Erhardt e Cid Marconi; os 

Como parte do programa de 
treinamento dos agentes de se-
gurança do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região (TRF5), a 
Subsecretaria de Apoio Especial 
convidou agentes do Batalhão de 
Polícia de Trânsito (1º BPTran) a 
realizar palestra sobre fiscalização 
de trânsito e procedimentos em 

desembargadores federais Fer-
nando Braga, Roberto Machado 
e Leonardo Carvalho; o diretor 
do Foro da JFCE, juiz federal Bru-
no Carrá; além de juízes federais 
da JFCE; o prefeito de Fortaleza, 
Roberto Cláudio, além de repre-
sentantes do TRT7, Procuradoria 
da República no estado do Ceará, 

Dia Mundial do Diabetes - 14 de novembro

fuga do causador do acidente (o 
que fazer?), acidentes com veícu-
los oficiais; responsabilidade pelo 
registro do acidente, entre ou-
tros. O evento será realizado na 
quinta-feira (16), das 14h às 16h, 
na Sala Capibaribe, e é aberto a 
todos os servidores e magistra-
dos do TRF5.

acidentes. O objetivo é abordar te-
mas como as formas de fiscalização 
de trânsito disponíveis (por agente 
de trânsito, eletrônica, videomoni-
toramento, lei seca, etc.); tipos de 
multa aplicada sem a presença do 
motorista; procedimentos em aci-
dentes com ou sem vítima; a retira-
da do veículo no local do acidente; 

Correições nas 
varas da SJPE
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TRE-CE, entre outras 
autoridades.
Dedicação -  “O Tribu-
nal Regional Federal 
da 5ª Região tem mui-
to orgulho da Seção 
Judiciária do Ceará. 
Tem consciência de 
que se trata da Seção 
Judiciária com o nú-
mero mais expressivo 

de processos. É aquela que recebe 
o maior número de demandas da 
Região e tem conseguido vencer 
essa avalanche processual. A vitó-
ria não é fruto do acaso, resulta da 
elevada competência e dedicação 
de todos os que aqui trabalham”, 
ressaltou Manoel Erhardt.

Estima-se que 387 milhões de 
pessoas no mundo sejam por-
tadoras de Diabetes Mellitus. 
Dentre os fatores de risco estão: 
diagnóstico de pré-diabetes, ter 
um familiar com diabetes, estar 
acima do peso, sedentarismo, 
hipertensão arterial, elevação de 
colesterol e triglicerídeos, taba-
gismo, uso crônico de corticoi-
des, passado de diabetes ges-
tacional, síndrome dos ovários 
policísticos, apneia do sono, en-
tre outros. O diabetes está asso-
ciado a inúmeras complicações 
crônicas como insuficiência renal, 
amputação de membros infe-

riores, cegueira, infarto, acidente 
vascular cerebral, entre outras. 
Tais complicações prejudicam a 
capacidade funcional, reduzindo a 
autonomia e a qualidade de vida. 
O diagnóstico precoce permite 
o início rápido do tratamento, 
possibilitando uma vida saudável, 
agora e no futuro. O diagnóstico 
pode ser feito através da glicemia 
de jejum, hemoglobina glicada 
e/ou teste de tolerância oral à 
glicose. O exame periódico de 
saúde inclui testes laboratoriais 
para rastreio de diabetes. Você 
está com seu exame periódico de 
saúde em dia? 

A equipe da Corregedoria-Regio-
nal do TRF5 já iniciou os trabalhos 
de correição ordinária na Seção 
Judiciária de Pernambuco (SJPE). 
As inspeções começaram no últi-
mo dia 6, pelas varas localizadas 
no Recife, Jaboatão e Cabo de 
Santo Agostinho e, a partir desta 
terça-feira (14), se estendem para 
o interior do estado. Até o dia 23, 
os processos físicos das varas de 
Palmares, Goiana, Petrolina, Ouri-
curi, Salgueiro, Serra Talhada, Ga-
ranhuns e Caruaru serão inspecio-
nados. Ao todo, 33 varas passarão 
pela análise, além da Secretaria 
Administrativa (SECAD) da Justiça 
Federal em Pernambuco. As cor-
reições nos processos virtuais/ele-
trônicos acontecem entre os dias 4 
e 15 de dezembro.


