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Preparação para aposentadoria e opções do mercado

de Novembro

TERÇA

Aniversariantes

Novembro Azul

ervidores de ga-
binetes e plan-

tonistas da Secretaria 
Judiciária do Tribunal 
Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5 participa-
ram, ontem (12), na Sala 
Capibaribe, de capacita-
ção sobre o BNMP 2.0, 
nova versão do sistema 
do Banco Nacional de 
Mandados de Prisão – 
BNMP, implementado pelo Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ). A 
ferramenta permite, além do mo-
nitoramento das ordens de prisão 
expedidas pelo Judiciário, o con-
trole do cumprimento das ordens 
de prisão e soltura em âmbito 

Servidores do TRF5 participam de 
capacitação para alimentar o BNMP 2.0

nacional e em tempo real, permi-
tindo a criação de um Cadastro 
Nacional de Presos. O treinamen-
to foi ministrado pelo diretor de 
Secretaria da 36ª Vara Federal de 
Pernambuco, Rodrigo Matos, que 
apresentou a ferramenta e instruiu 

Ministro Antônio Herman de 
Vasconcellos e Benjamim
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Decidir migrar ou não para o 
regime de previdência comple-
mentar envolve, também, consi-
derar toda a organização de sua 
própria vida financeira. Esta foi 
a ideia central da palestra “Edu-
cação Financeira e Migração de 

Regime Previdenciário” apresen-
tada pelo especialista em Direito 
Público e servidor da Justiça Fede-
ral, Eraldo Prado Pedrosa Filho, na 
tarde de ontem (12), na Sala das 
Turmas Norte do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5. “Acho 

como fazer cadastros no 
sistema e elaborar ex-
pedientes (mandado de 
prisão, alvará de soltura, 
guia de recolhimento 
etc.), além de outras 
funcionalidades. 
Presos - Até o fecha-
mento desta matéria, o 
BNMP registrou 678.594 
pessoas privadas de 
liberdade no Brasil, sen-

do 677.306 presos e 1.288 inter-
nados. Do total de presos, 270.471 
são provisórios; 162.917 em exe-
cução provisória; 243.120 em exe-
cução definitiva e 798 correspon-
dem à prisão civil, a exemplo do 
devedor de alimentos.

que a solução para ter uma vida 
financeira saudável é analisar a 
qualidade dos seus gastos, se edu-
car financeiramente, repensar os 
destinos do seu salário e estudar 
a aposentadoria. Está mais do que 
na hora de sermos previdentes e 

começarmos a pensar nisso. 
Acredito que as pessoas estão 
adiando se debruçar sobre este 
tema, que é premente. Enxergo 
uma enorme necessidade de que 
a gente discuta isso. Quanto à 
migração, quero mostrar que te-

mos opções de poder montar um 
patrimônio e conforto financeiro 
sem, necessariamente, depender 
da previdência pública”, ponderou 
o palestrante.

Visita ao Decea  - Os desem-
bargadores federais Manoel 
Erhardt (presidente) e Cid 
Marconi (vice-presidente) 
visitaram, ontem (12), o De-
partamento de Controle do 
Espaço Aéreo (Decea), no Rio 
de Janeiro. Na ocasião, eles fo-
ram recebidos pelo diretor do 
Decea, Tenente Brigadeiro do 
Ar Domingues. O comandante do 
Terceiro Centro Integrado de De-
fesa Aérea e Controle de Tráfego 
Aéreo (Cindacta III), Brigadeiro do 
Ar Walcyr Araújo, acompanhou os 
magistrados na visita institucional.

O TRF5 e as Seções Judici-
árias de Pernambuco, da 
Paraíba, do Rio Grande 
do Norte, do Ceará, de 
Alagoas e de Sergipe aderiram à 
Campanha Novembro Azul, uma 
forma de alertar os homens so-
bre a importância do exame e do 
diagnóstico precoce do câncer de 
próstata. No TRF5, durante to-
das as quartas-feiras do mês de 
novembro, a fachada do edifício-
-sede ficará iluminada de azul. As 
páginas na internet de cada Seção 
também adotaram a cor. Segundo 
informações do Instituto Nacional 
de Câncer (Inca), no Brasil, o cân-
cer de próstata é o segundo mais 
comum entre os homens (atrás 
apenas do câncer de pele não-
-melanoma).


