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Inspeção no TRF5 começa amanhã

Desembargador federal 
Francisco Barros Dias

TRF5

Antônio de Oliveira Costa Macedo Neto
Subsecretaria de Administração Predial

Débora Rego Ambrósio
Subsecretaria de Tecnologia da Informação

de Março17
SEGUNDA

Encerrado seminário sobre a Copa do Mundo

Recadastramento 
biométrico

Mau hálito ou 
halitose

manhã, a Corregedoria-
-Geral da Justiça Federal 

inicia os trabalhos de ins-
peção ordinária no Tribunal 
Regional Federal da 5ª Re-
gião – TRF5. A inspeção se 
estenderá até o dia 25/03, 
abrangendo as secretarias, 
os gabinetes dos desembar-
gadores, as seções e os se-
tores da Corte.  No período, 
as atividades jurisdicionais e 
administrativas deverão prosseguir 
normalmente. A solenidade de 
abertura dos trabalhos, marcada 
para as 14h, será realizada pelo 
corregedor-geral da Justiça Fede-

ral, ministro Arnaldo Esteves Lima, 
e pelo presidente do TRF5, desem-
bargador federal Francisco Wildo.
Condução - A inspeção será con-
duzida pelos desembargadores 

rique Botelho Frota, do Instituto 
Brasileiro de Direito Urbanistíco-
-IBDU e pelo tenente-coronel 
Vanildo Maranhão (PM-PE). O 
juiz federal George Marmelstein 
falou sobre o direito à moradia e 
a remoção forçada; direito urba-
nístico e as intervenções ocorri-
das em diversos países por conta 
das manifestações sociais. 

Os eleitores de Recife devem ficar 
atentos ao prazo de encerramen-
to do recadastramento biométri-
co, que será no dia 31 deste mês. 
Para agendar o procedimento, 
os eleitores devem acessar o site 
do Tribunal Regional Eleitoral de 
Pernambuco (TRE-PE), www.tre-
-pe.jus.br. O agendamento da 
biometria também pode ser feito 
através do telefone 3194.9400, 
das 7h30 às 19h30. Para realizar 
a recadastramento, é necessário 
apresentar um documento oficial 
com foto e comprovante de resi-
dência, que pode ser uma conta 
de luz, água ou telefone no nome 
do leitor ou de algum parente de 
até 2º grau. Mais informações: 
http://www.tre-pe.jus.br/eleitor/
recadastramento-biometrico.

A halitose é uma alteração do 
hálito, que o torna desagra-
dável, podendo significar ou 
não uma mudança patológi-
ca. É um sinal de que alguma 
disfunção orgânica ou fisio-
lógica está acontecendo. Há 
casos que necessitam de tra-
tamento e outros apenas de 
orientação. A halitose geral-
mente está associada à exis-
tência de cáries e má higiene 
bucal, porém pode ter outra 
origem, como respiratória (si-
nusite e amidalite), digestiva, 
(erupção gástrica, dispepsia, 
neoplasias e úlcera duodenal) 
e metabólica e sistêmica (dia-
betes, enfermidades febris, 
alterações hormonais, secura 
da boca, estresse). Seja qual 
for a causa da halitose, a 
higiene bucal é fundamental 
para o sucesso do tratamen-
to, além da eliminação da sua 
respectiva causa. Veja algu-
mas dicas para evitar a ha-
litose: beba água; escove os 
dentes, principalmente, após 
as refeições e antes de dormir 
( já que é no período da noi-
te que as bactérias têm mais 
tempo para agir); use o fio 
dental; escove a língua; cuide 
da alimentação. O NAS infor-
ma que possui profissionais 
especializados que podem 
auxiliar no tratamento. Mais 
informações pelo ramal 9296.+ Leia mais: www.trf5.jus.br

federais da 3ª Região Nelton 
Agnaldo Moraes dos Santos e 
Luis Carlos Hiroki Muta, além 
dos juízes federais César Cintra 
Jatahy Fonseca, Hermes Gomes 
Filho, Itelmar Raydan Evange-
lista, da 1ª Região. A inspeção 
no TRF5 será coordenada pelo 
juiz federal Jorge Gustavo Ser-
ra Macêdo Costa, auxiliar da 
Corregedoria-Geral. A cada 
dois anos, a Corregedoria Geral 

da Justiça Federal realiza inspeção 
nos tribunais regionais federais. A 
última inspeção no TRF5 aconte-
ceu em 2012, entre os dias 11 e 20 
de junho. 

O último dia do seminário 
“Copa do Mundo 2014: Lei 
Geral e Aspectos Jurídicos”, 
realizado no TRF5, iniciou 
com a mesa redonda: “Me-
gaeventos e conflitos so-
ciais urbanos”, comandada 
pelos juízes federais Geor-
ge Marmelstein e Leonardo 
Resende Martins (modera-
dor), pelo professor Hen-


