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Sport X Flamengo 
nos tribunais
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TRF5 faz campanha de ajuda aos desabrigados das chuvas em Pernambuco

I Jornada de Direito 
Processual Civil

de Maio

QUARTA

Regras de trânsito também devem ser 
respeitadas no estacionamento do TRF5

Maio Amarelo

  oje, dia 31 de maio, chega ao 
fim o Movimento Maio Ama-

relo 2017, ao qual o TRF5 aderiu, 
chamando a atenção da sociedade 
para a grande quantidade de mor-
tes e acidentes no trânsito. Contu-
do, a adoção de um comportamen-
to consciente ao dirigir um veículo 
deve ser mantida em todos os me-
ses do ano. E esse cuidado não se 
aplica só às ruas da cidade. No esta-
cionamento do TRF5, por exemplo, 
é importante ficar atento às regras 
de circulação, como a proibição 
de estacionar ou parar em vagas 
destinadas a idosos e deficientes e 
naquelas demarcadas para diretores 
e gabinetes; o respeito ao limite de 

Diante das fortes chuvas dos úl-
timos dias, que deixaram mais de 
40 mil desalojados ou desabriga-
dos, levando vários municípios de 
Pernambuco a decretar estado de 
calamidade pública, funcionários 
do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 estão organi-

zando uma campanha de arreca-
dação para ajudar essas pessoas. 
Os interessados podem contribuir 
com roupas – inclusive de cama 
e banho -, calçados, cobertores, 
colchões, alimentos não perecíveis, 
água potável e produtos de higie-
ne pessoal. As doações podem ser 

Novo horário para 
vacinação amanhã Aniversariantes
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levadas à Sala de Reprografia, no 
térreo da expansão do TRF5. Os 
servidores Clóvis Lourenço, Lúcia 
Carvalho e Carol Castelo Branco, 
vinculados ao Núcleo de Gestão 
Documental, providenciarão a 
entrega do material no Quartel 
do Derby.

O polêmico desfecho do Campe-
onato Brasileiro de 1987 é o tema 
do Via Legal desta quarta-feira 
(31). A disputa que não aconteceu 
nos gramados acabou levando 
Flamengo e Sport aos tribunais 
e, em abril deste ano, o STF re-
conheceu o time pernambucano 
como o único campeão daquela 
edição do torneio. Confira esta e 
outras reportagens no programa, 
que vai ao ar às 21h, na TV Justi-
ça. Assista também pelo YouTube, 
no www.youtube.com/Programa-
ViaLegal.

O Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS) informa que a vacinação 
contra gripe, herpes zóster e 
pneumococos 23 valente, ama-
nhã (1º), ocorrerá das 11h30 às 
14h, e não das 10h às 13h, como 
informado anteriormente. Mais 
informações pelo ramal 9296.

O Centro de Estudos Judiciários do 
Conselho da Justiça Federal (CEJ/
CJF) recebeu 624 enunciados para 
a I Jornada de Direito Processual 
Civil, que ocorrerá nos dias 24 e 
25 de agosto, na sede do CJF, em 
Brasília. O próximo passo será a 
reunião da Comissão Científica, 
marcada para o dia 5 de junho. As 
Jornadas promovidas pelo CEJ/
CJF têm como objetivo delinear 
posições interpretativas sobre o 
tema em debate, adequando-as às 
inovações legislativas, doutrinárias 
e jurisprudenciais. O evento con-
ta com o apoio do STJ, da Escola 
Nacional de Formação e Aperfei-
çoamento de Magistrados e da 
Associação dos Juízes Federais do 
Brasil. (Com informações do CJF)

velocidade de 20km/hora; e a indicação 
de mão única. Utilizar o celular também 
é uma conduta de risco, pois as con-
versas ao telefone podem atrapalhar na 
hora de realizar uma manobra ou avistar 
um pedestre próximo ao carro.
Outras dicas - Utilizar a seta para sina-
lização do que está sendo feito nunca 
é demais. Colocar sempre o veículo 
totalmente dentro da vaga também é 
importante. Dessa maneira, o campo de 
visão dos outros motoristas que pre-
cisarem sair das vagas adjacentes não 
fica prejudicado. Além disso, esta atitu-
de libera mais espaço para servidores 
e visitantes que precisarem andar pela 
via, dividindo, perigosamente, o espaço 
com outros veículos.


