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Lesões na pele, como manchas, verrugas, 
sinais e tumores benignos e pré-malignos, 
agora podem ser tratados no Núcleo de As-
sistência à Saúde do TRF5, através da crio-
cirurgia, técnica secular usada inicialmente 
por James Arnoldt, em 1851. A criocirurgia 
utiliza substâncias resfriantes no tratamento 
de doenças dermatológicas com objetivos 
terapêuticos. O nitrogênio líquido é o prin-
cipal agente usado neste método, destruin-
do as lesões. A dermatologista e supervi-
sora da Seção de Saúde, Fabiana Kovacs, 
explica que quase não há restrições e que a 
técnica pode ser realizada em qualquer área 
do corpo, em especial nos braços e pernas. 
“O procedimento é feito sem anestesia e é 
recomendada uma semana sem exposição à 
luz solar, após realizá-lo”, explica. Segundo a 
supervisora, a criocirurgia funciona melhor 
em peles claras. Os servidores que deseja-
rem passar pelo procedimento devem mar-
car consulta com Áurea, no ramal 9296.

O delegado-adjunto da Receita Federal em 
Pernambuco, Alexandre Rego, ministrará 
outra palestra sobre o Imposto de Renda 
hoje (11), às 16 horas, na Sala das Turmas 
Norte. A decisão de realizar uma nova pa-
lestra surgiu depois que alguns servidores 
apresentaram dúvidas quanto ao preenchi-
mento da declaração. Neste segundo en-
contro, o foco serão os Rendimentos Rece-
bidos Acumuladamente (RRA) decorrentes 
de ações judiciais e/ou administrativas.

Novas dúvidas sobre o IR

Posse no Comando Militar do NE Tratamento 
dermatológico 
para servidores

Continuam abertas as inscrições para a nova 
turma do programa Vigilantes do Peso, 
que se reunirá na Sala das Turmas Norte, às 
segundas-feiras, a partir das 11h, durante 12 
semanas. Nas reuniões, serão apresentadas 
informações sobre At Work, um programa 
direcionado para o bem-estar e a reedu-
cação alimentar das pessoas. Os encontros 
iniciarão logo que se forme uma turma de, 
no mínimo, 20 pessoas. Informações para 
inscrições nos ramais 9418 e 9462.

Vigiando o peso
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O desembargador federal Paulo Roberto de 
Oliveira Lima, presidente do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região, participou da passagem 
do cargo de comandante militar do Nordeste, 
realizada no último dia 8, quando o general-
-de-Exército Odilson Sampaio Benzi assumiu a 
função antes exercida pelo general-de-Exérci-
to Américo Salvador de Oliveira. Participaram 
da solenidade os ministros Nelson Jobim (Jus-
tiça), Francisco Falcão (corregedor da Justiça 
Federal) e o desembargador José Fernandes 
de Lemos (presidente do TJPE), além de ofi-
ciais do Exército, da Marinha, Aeronáutica e 
Polícia Militar de Pernambuco.

A Gestão Documental está organizando um novo treinamento no Sistema Fluxus. A capa-
citação será no dia 13, das 14h às 18h, na Esmafe5, sala 3. Os interessados devem entrar 
em contato através dos ramais 9467 e 9181 ou pelo e-mail: ged@trf5.jus.br.

Em dia com o Fluxus

Dia de Criação da Organização 
Internacional do Trabalho

Carlos Alberto da Fonseca Costa ajudou 
a construir o TRF5: está no Tribunal desde 
1989 e já passou por vários setores: en-
trou como diretor de Segurança e Trans-
portes, passou pela DIAP, elaborou a rádio 
digital na Comunicação, atuou nos setores 
de Almoxarifado e de Protocolo Geral, até 
chegar ao Malote. Como todos querem 
esse servidor disposto e alegre por perto, 
ele é a mais recente aquisição da Comuni-
cação Social, onde vai ajudar em tudo que 
for possível, já que é múltiplo e versátil, 
e dedicar-se a aprender uma nova fun-
ção: a de cinegrafista, visando construir a 
memória visual da gestão do presidente 
Paulo Roberto de Oliveira Lima.

Os alicerces 
do Tribunal


