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O

Vladimir Carvalho 
profere conferência 
na APL

Primeira Turma

Edição nº 13 da Revista Argumento já está disponível

Dia Mundial de 
Saúde Mental

de Outubro

SEGUNDA

Justiça Federal na 5ª Região adere à 
campanha Outubro Rosa

Aniversariantes

Juiz Federal Sérgio  
de Norões Milfont Júnior

SJCE

Eduardo Pedrosa de Albuquerque 
Subsecretaria de Apoio Especial
Leonardo Gomes dos Reis 
Núcleo de Gestão Documental
Fábio José Macário 
SERVIS

Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 e as seções 

judiciárias vinculadas (Pernam-
buco, Paraíba, Alagoas, Rio Gran-
de do Norte, Ceará e Sergipe) 
aderiram ao movimento mundial 
“Outubro Rosa”, cujo objetivo é 
incentivar o autoexame e o diag-
nóstico precoce do câncer de 
mama. Durante todo o mês, as 
fachadas dos edifícios-sede es-
tarão com iluminação especial 
em tons de rosa, para lembrar a 
importância do autocuidado e do 
combate à doença, que acomete 
milhares de mulheres em todo o 
mundo. Além de ações institucio-
nais e debates sobre o tema, as 

páginas dos portais e redes 
sociais da Justiça Federal na 
5ª Região estão destacando a 
cor e o laço rosa, símbolos da 
campanha, e disseminando 
informações, visando a cons-
cientizar sobre a prevenção e 
detecção nos estágios iniciais 
da doença.
Outubro Rosa - De acordo 
com o Instituto Nacional de 
Câncer (INCA), este ano, es-
tão previstos o surgimento de 
57.960 novos casos de câncer 
de mama no Brasil. O mo-
vimento “Outubro Rosa” foi 
criado nos Estados Unidos, 
em 1997.

A edição nº 13 da Revista Argu-
mento, editada pela Divisão de 
Comunicação Social do TRF5, 
começará a ser entregue hoje (10) 
no edifício sede e nos anexos. A 
matéria de capa traz um tema de-
licado, de competência da Justiça 
Federal: o sequestro internacional 
de crianças. Na seção Diálogo, 

luzes, o palco, as cochias e 
a história do Teatro de San-
ta Isabel, no Recife/PE. Esta 
edição também traz matérias 
sobre os 100 anos do samba; 
entre outras. A edição nº 13 
da Argumento pode ser reti-
rada na Seção de Malotes, na 
ampliação do Tribunal. Mais infor-

Terá início hoje (10/10) uma cam-
panha global na área de saúde 
mental. O objetivo é enfatizar a 
necessidade de ampliar a oferta 
de serviços de primeiros cuida-
dos psicológicos em situações 
de crise. A iniciativa assinala a 
passagem do Dia Mundial de 
Saúde Mental, data que integra o 
calendário anual da Organização 
Mundial de Saúde (OMS). Nesse 
dia são comemorados os avan-
ços na prevenção, diagnóstico e 
tratamento das doenças psíqui-
cas, com foco nas dificuldades 
ainda existentes. Na maior parte 
dos países, os serviços oferecidos 
à população deixam a desejar.  
Além disso, o aumento crescente 
das doenças mentais em escala 
mundial não tem sido acompa-
nhado de um acréscimo corres-
pondente na visibilidade social da 
problemática. Especialmente em 
situações traumáticas, a interven-
ção psicológica imediata diminui 
consideravelmente as chances de 
instalação de quadros psicopato-
lógicos mais graves.

uma conversa entre o desembar-
gador federal Manoel Erhardt e o 
cientista político Juliano Domin-
gues sobre o instituto do Impea-
chment. O desembargador federal 
Edilson Nobre empresta sua histó-
ria para a seção Perfil. Já o ensaio 
fotográfico deste mês é da fotó-
grafa Roberta Mariz, que clicou as 

mações com a Divisão de Comu-
nicação Social (ramal 9021).

O desembargador federal Vladi-
mir Carvalho, também escritor e 
membro da Academia Sergipana 
de Letras, será o conferencista da 
sessão ordinária que a Academia 
Pernambucana de Letras (APL) vai 
promover, hoje (10), às 16h. O tema 
será “Dom Casmurro, o mistério 
que Machado de Assis não revelou”, 
título da obra que Vladimir Carvalho 
lançou, em 2014. De acordo com o 
desembargador, a obra se destina a 
todos os leitores de “Dom Casmur-
ro”, de Machado de Assis, “que estão 
engasgados há anos com a dúvida 
sobre a infidelidade de Capitu”.

A sessão ordinária da Primeira Tur-
ma, que seria realizada na quinta-
-feira (13), foi antecipada para a 
terça-feira (11), às 9h. A mudança é 
resultado de solicitação deliberada 
em sessão do dia 15 de setembro. 
Já a sessão da Terceira Turma, que 
também se reúne às quintas-feiras, 
pela manhã, não terá alteração no 
dia de realização do colegiado.


