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Definida gestão da JFCE para o biênio 2017/2019

O

Conselho de Administração do
Tribunal Regional Federal da 5ª
Região (TRF5) aprovou, no
último dia 15/2, as indicações dos juízes
federais Bruno Leonardo Câmara Carrá
para Diretor do Foro, e Luís Praxedes
Vieira da Silva para Vice-Diretor do Foro
da Seção Judiciária do Ceará (SJCE),
para o biênio 2017/2019. A nova mesa
gestora inicia o mandato no próximo dia
1/4. As indicações partiram do
presidente eleito também para o biênio
2017/2019, desembargador federal
Manoel de Oliveira Erhardt.

JFCE inaugura Central de Conciliação em Juazeiro do Norte
Dicas de Qualidade de Vida
No próximo dia 9 de março, a Subseção
da JFCE em Juazeiro do Norte ganhará
uma unidade da Central de Conciliação e
Mediação. O órgão centralizará as ações
de conciliação e mediação da jurisdição
caririense, que conta com três varas
federais (16ª, 17ª e 30ª) atendendo a 31
municípios da Região Sul do Estado. A
solenidade de inauguração ocorre às
14h30, no edifício-sede da Subseção.

Cuidados com os rins
Dia 8 de março é o Dia
Mundial do Rim. A dica desta
edição do Conecta atenta
para os cuidados com o órgão.

Carnaval 2017: Confira o expediente na JFCE

Fonte: Campanha de Prevenção de Doenças Renais
da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Mais
informações: www.sbn.org.br/previna.htm

Fotos: divulgação
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Durante os festejos de Carnaval, o expediente na JFCE será alterado. De acordo
com o ato nº 561/2016, do TRF5, nos dias 27 e 28 de fevereiro não haverá
expediente. No dia 1º de março (quarta-feira de Cinzas), fica estabelecido
ponto facultativo, segundo a Portaria nº 147, de 1º de fevereiro de 2017.

Carnaval do Ben
Nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro,
Fortaleza recebe o Carnaval do
Ben, na Praça da Gentilândia, no
bairro Benfica. A programação é
gratuita e conta com bailinho
infantil, blocos carnavalescos,
bandas, marchinhas, shows,
maracatu e muito mais, com
início a partir das 9h.
Programação completa no evento
‘Carnaval do Ben’, no Facebook.

Os rins têm impor tante função no
funcionamento do nosso organismo.
Exames periódicos como de creatinina no
sangue e de urina, especialmente para
hipertensos e diabéticos, podem
diagnosticar precocemente doenças
renais, evitando-as ou possibilitando evitar
a perda irreversível da função renal. Manter
um peso saudável, evitar o cigarro e
controlar os níveis de glicose no sangue e
da pressão arterial também são
importantes para cuidar da saúde dos rins.

Iniciativa:
Comitê de Qualidade de Vida no Trabalho.

Filme - Estrelas além do tempo

Livro - Dois Irmãos

No auge da corrida espacial
travada entre Estados Unidos e
Rússia durante a Guerra Fria,
uma equipe de cientistas da
NASA, formada exclusivamente
por mulheres afro-americanas,
provou ser o elemento crucial que
faltava na equação para a vitória
dos EUA.

Romance de Milton Hatoum narra a
tumultuada relação de ódio entre
dois irmãos gêmeos libaneses Yaqub e Omar, que vivem em
Manaus. A obra reflete um drama
familiar marcado por ciúme, rancor
e inveja.
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