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Nova edição da Argumento está disponível no site do TRF5

NAS esclarece dúvidas sobre campanha 
de vacinação contra gripe
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AniversariantesJFRN promove 
leilão judicial

Contratações 
públicas

Núcleo de Assistência à Saú-
de (NAS) do Tribunal Regio-

nal Federal da 5ª Região – TRF5 
tem sido procurado por inúmeros 
servidores, interessados em saber 
se o setor, como no ano passado, 
fará a vacinação contra o vírus da 
Influenza, que provoca gripes. O 
NAS informa que solicitou as vaci-
nas à Secretaria de Saúde do Esta-
do de Pernambuco, porém, como 
a campanha só termina no dia 22 
de maio, o Núcleo terá, portanto, 
que aguardar a data para saber 
se poderá contar com doses que 
não foram utilizadas na campanha. 
O NAS reforça que as pessoas do 
TRF5 inseridas no público-alvo 
da campanha devem procurar os 

postos de vacinação para receber 
a imunização.
Público - O público-alvo da va-
cinação contra a Influenza é for-
mado por crianças de 6 meses 
a menores de 5 anos, gestantes, 
puérperas, trabalhadores da saú-

de, povos indígenas, idosos, 
população privada de liberda-
de e funcionários do sistema 
prisional. Também devem ser 
imunizadas as pessoas porta-
doras de doenças crônicas não 
transmissíveis e outras condi-
ções clínicas especiais (diabetes, 
transplantados, obesos, doentes 
cardíacos/renais/hepáticos/neu-
rológicos crônicos, entre ou-
tros), mediante apresentação de 

prescrição médica, especificando o 
motivo da indicação da vacina. As 
contraindicações são para quem 
tem alergia a ovo e hipersensibi-
lidade a algum dos componentes 
da vacina, além de quem estiver 
com febre moderada ou grave.

A edição nº 9 da Revista Argu-
mento, publicação gratuita do 
Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5, produzida pela 
Divisão de Comunicação Social, 
já está disponível no site do TRF5 
(www.trf5.jus.br), em forma-
to PDF. Para acessar o arquivo, 

basta clicar na área “Imprensa” e, 
em seguida, selecionar “Revista 
Argumento” e escolher a edição. 
Esta edição traz como reportagem 
principal o debate em torno do 
direito à cidade e a ideia que se 
tem de cidade ideal. A edição traz, 
ainda, o perfil do atual presidente 

do TRF5, desembargador fede-
ral Marcelo Navarro; um ensaio 
fotográfico, sobre os prepara-
tivos dos grupos carnavalescos 
para os dias de Momo; e uma 
matéria sobre o Programa de 
Estágio de Nível Médio do TRF5; 
entre outras.

Integração - O vice-presidente do TRF5, desembargador federal Roberto 
Machado, se reuniu com as equipes do seu gabinete e da Subsecretaria de 
Recursos, a fim de promover a integração. É de competência do vice-presi-
dente a admissibilidade dos recursos para os tribunais superiores.

A Justiça Federal no Rio Grande 
do Norte (JFRN) promove, hoje 
(13/05), às 10h, a primeira has-
ta de mais um grande leilão na 
Subseção de Mossoró. No total, 
serão leiloados 27 lotes, sendo 10 
deles referentes a processos da 8ª 
Vara; e os outros 17, a processos 
de execução que tramitam na 10ª 
Vara. Terrenos, um veículo Idea 
(ano 2007), e uma caldeira a vapor 
com capacidade para 500 Kg estão 
entre os bens a serem leiloados. A 
segunda hasta acontece dia 27/05, 
às 10h, no mesmo local. Mais in-
formações: www.jfrn.jus.br.

O Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos (NDRH) do 
TRF5 promove, até hoje (13), das 
9h às 18h, no auditório da Justiça 
Federal no Ceará (JFCE), em Forta-
leza, o curso “As contratações pú-
blicas do Poder Judiciário – temas 
atuais e relevantes”.


