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Tribunal doa equipamentos para a CTTU

Colegiados do TRF5 voltam a se reunir 
esta semana
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Repelentes

Posse no TCE-PE

s turmas de julgamento do 
Tribunal Regional Federal da 

5ª Região -TRF5 voltam a se reunir 
a partir de amanhã (12), após o 
período do recesso forense, que 
teve início no dia 20 de dezembro 
e foi encerrado na última quarta, 
dia 6 de janeiro. As sessões da 
Segunda e Quarta Turmas serão 
realizadas a partir das 14h desta 
terça (12). A primeira sessão do 
Pleno deste ano será realizada na 
quarta (13). Já a Primeira e Terceira 
Turmas se reúnem na quinta (14), 
a partir das 9h.
Mudanças – O desembargador 
federal Rubens Canuto, que estava 
compondo a Primeira Turma, pas-

sa, a partir de amanhã, a integrar a 
Quarta Turma, presidida pelo de-
sembargador federal Edilson No-
bre. Durante as férias do decano 
desta Corte, desembargador fede-
ral Lázaro Guimarães, o juiz federal 
Élio Wanderley está convocado 

No dia 23 dezembro, o Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região - 
TRF5 realizou a doação de equi-
pamentos, móveis e utensílios em 
desuso pelo Tribunal, incluindo 20 
computadores, para a Companhia 
de Trânsito e Transporte Urbano 
(CTTU). As guardas civis munici-
pais Juliana Lima e Kelly Freitas 

receberam a doação do material, 
que será distribuído em bases de 
apoio da CTTU espalhadas pela ci-
dade. “Obter os equipamentos do 
Tribunal é importante para a me-
lhoria da estrutura física da CTTU e 
da qualidade de trabalho dos nos-
sos servidores”, disse a presidente 
da CTTU, Taciana Ferreira.

como de-
sembargador 
federal. Já 
na Segunda 
Turma, o de-
sembargador 
federal Paulo 
Roberto de 
Oliveira Lima 
presidirá as 
sessões du-

rante as férias do presidente do 
colegiado, desembargador fede-
ral Vladimir Carvalho. A Segunda 
Turma terá dois desembargadores 
federais convocados neste mês: os 
juízes federais Ivan Lira e Raimun-
do Campos. 

Com a epidemia da Zika e suas 
complicações, tem sido ainda 
mais importante intensificar me-
didas para evitar a picada pelo 
mosquito Aedes aegypti, agente 
vetor desta doença, bem como 
da Dengue e Chikungunya. Este 
inseto tem hábito diurno, e as-
sim tende a picar as pessoas 
preferencialmente durante o dia. 
Pela sua praticidade, eficácia e 
inocuidade aos humanos, o uso 
de meios físicos, como mosqui-
teiros e roupas de mangas com-
pridas e calças deve ser estimu-
lado. Os repelentes químicos 
têm eficácia superior aos natu-
rais. Os com DEET e Icaridina são 
considerados os mais eficazes. 
Gestantes podem e devem uti-
lizar os repelentes químicos. 
Devido às diferentes concen-
trações dos produtos ativos, a 
idade a partir da qual podem 
ser utilizados e a duração do 
efeito é variável, por isso o usu-
ário deve seguir as instruções da 
embalagem. São exemplos de 
repelentes: DEET (N,N-diethyl-
-m-toluamida): Off, Autan, Super 
Repelex; Icaridina: Exposis; Óleo 
de Citronella: Citromim spray; 
Ethyl butilacetilaminopropiona-
to (IR3535): Loção antimosquito 
Johnson.

O vice-presidente do TRF5, desem-
bargador federal Roberto Macha-
do, representou o TRF5 na posse 
do presidente do Tribunal de Con-
tas de Pernambuco (TCE-PE) para o 
biênio 2016-2017, conselheiro Car-
los Porto. A solenidade foi realizada 
na última quinta-feira (7/01). 
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