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Colesterol em
crianças e jovens

SJCE abre inscrições para novos conciliadores

Mudanças de 
gabinetes

O Novo Código de Processo Civil foi 
amplamente discutido na JFCE
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Federal da 5ª Região 
– TRF5, desembarga-
dor federal Marcelo 
Navarro, encerrou o 
III Ciclo de Palestras 
sobre o Novo Código 
de Processo Civil, rea-
lizado na última sexta-
-feira (28), no auditó-
rio da Justiça Federal 
no Ceará (JFCE), onde 
proferiu palestra sobre “Inovações 
no Sistema Recursal”. Entre os pa-
lestrantes, os desembargadores 
federais Edilson Nobre e Paulo Ro-
berto de Oliveira Lima. Promovido 
pela Seção Judiciária do Ceará, em 
conjunto com a OAB/CE, a Escola 
Superior da Magistratura do Estado 
do Ceará, e a Escola Superior do 
Ministério Público, o evento contou 
com a participação de membros 
do Ministério Público, advogados, 
servidores, a comunidade jurídica 
cearense e magistrados, entre os 
quais, o ministro do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ), Luiz Alberto 
Gurgel de Faria; o diretor da Escola 

de Magistratura Federal da 5ª Re-
gião, desembargador federal Rogé-
rio Fialho; o coordenador regional 
dos JEFs, desembargador federal 
Paulo Cordeiro; o diretor do Foro 
da Seção Judiciária do Ceará, Bruno 
Carrá, e o juiz auxiliar da Presidên-
cia do TRF5, Leonardo Resende, que 
participaram da mesa de abertura 
do III Ciclo. 
Novo CPC - A 5ª Região vem pro-
movendo debates e cursos sobre 
o novo Código de Processo Civil 
(CPC), sancionado pela presidente 
Dilma Rousseff no dia 16 de março 
deste ano. As alterações no texto 
anterior, que data de 1973, entrarão 

em vigor dentro de um ano após a 
data da sanção. Navarro destacou 
a importância da realização do III 
Ciclo: “trata-se de um evento im-
portante, porque nós discutimos 
o Código de Processo Civil, que é 
uma lei geral, que rege a tramitação 
de todos os feitos, tanto na Justiça 
Federal, quanto nas Justiças Estadu-
ais e mesmo subsidiariamente em 
outros ramos do Judiciário. É uma 
lei extensa, uma lei complexa e nós 
precisamos, portanto, nos preparar 
para os desafios que ela nos im-
põe”, afirmou o presidente do TRF5. 
(Com informações da ASCOM/JFCE)

A Seção Judiciária do Ceará 
(JFCE) está com inscrições aber-
tas, até o dia 7 de setembro, para 
processo seletivo de conciliado-
res, que formará cadastro de re-
serva para o seu Centro Judiciário 
de Solução de Conflitos e Cida-
dania.  Para se inscrever, é ne-
cessário ter no mínimo 18 anos, 
pleno gozo dos direitos políticos 

e nível superior incompleto (ensino 
médio), completo ou pós-graduação. 
Após análise de currículo e entrevista, 
os candidatos classificados participa-
rão do Curso de Formação de Con-
ciliadores. As inscrições podem ser 
feitas no site www.jfce.jus.br, no link 
“Cadastro de Conciliadores”. O edital 
do certame pode ser conferido na 
mesma página.

Alimentação rica em gorduras 
saturadas e o sedentarismo são 
os principais fatores que têm 
feito crescer o número de crian-
ças e jovens com colesterol alto 
(hipercolesterolemia). São con-
siderados altos os níveis de LDL 
acima de 130mg/dl. Segundo 
a Sociedade Brasileira de Car-
diologia, o problema afeta, pelo 
menos, 20% da população en-
tre 2 e 19 anos. Uma pequena 
parte tem a alteração em fun-
ção de herança genética, mas 
na imensa maioria dos casos 
é um problema adquirido em 
razão do estilo de vida. Trata-se 
de uma legião de futuros adul-
tos que estarão precocemente 
expostos a doenças cardiovas-
culares, como infarto, derra-
me e insuficiência cardíaca. É 
importante a adoção de uma 
dieta saudável e a prática de 
atividade física desde a infância, 
bem como o acompanhamento 
médico regular.

O gabinete do desembargador 
federal Paulo Cordeiro está de 
mudança do 7º andar para o 12º 
andar, trocando de gabinete com 
o desembargador federal convo-
cado Rubens Canuto, que irá para 
o 7º andar. 


