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O servidor do Tribunal Regional 
Eleitoral de São Paulo (TRE – SP), 
Alexandre Cunha de Souto Maior 

(analista administrativo), deseja 
permutar com servidor da 5ª Região 
(Recife, João Pessoa, Natal, Fortale-
za, Maceió). Contatos e mais infor-

mações: asoutomaior@bol.com.br / 
(11) 99620-7968 / (81) 9 92126910
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Comitê da V Olimpíada da JF5 
realiza primeira reunião

de Julho

TERÇA

JFCE lança Revista Jurídica e recebe 
artigos até 31 de agosto

Justiça Federal no Ceará 
(JFCE) vai lançar sua Re-

vista Jurídica, uma das ações 
que marcam as comemora-
ções dos 50 anos da institui-
ção, e prorrogou o prazo para 
submissão de artigos até o 
dia 31 de agosto de 2017. Os 
trabalhos selecionados com-
porão o volume 1, números 
1 e 2 do periódico, e deverão 
ter temas relacionados com 
a competência da Justiça Federal 
e a administração da Justiça no 
Brasil. Serão aceitos trabalhos em 
português e em outras línguas, de 
responsabilidade de, no máximo, 
três coautores, tendo um deles, no 

Aniversariantes

Hepatites virais:  
comportamentos de 
prevenção

O Comitê Olímpico Regional 
(COR) da V Olimpíada da Justiça 
Federal na 5ª Região, presidido 
pela servidora Letícia Nogueira e 
composto pelos servidores Edu-

mínimo, a titulação de mestre. A 
revista terá periodicidade semes-
tral, com dois números por volu-
me, contendo artigos inéditos. 
Formato - Os artigos deverão 
apresentar entre 10 e 30 páginas, 

evento e colher sugestões dos 
membros da equipe. A servi-
dora Rachel Hopper coordena 
o Comitê Técnico, que conta 
com a participação de um 
representante de cada Seção 
Judiciária vinculada, mas está 
aberto a qualquer servidor 
que queira colaborar.

ardo Victor Menezes e Geraldo 
Alves, se reuniu, na última quinta-
-feira (20), visando a compartilhar 
as providências que estão sendo 
adotadas para a realização do 

além de seguirem as nor-
mas da ABNT especificadas 
no Edital. A estrutura deve 
conter resumo de 100 a 
250 palavras, três a cinco 
palavras-chave, introdução, 
desenvolvimento em itens, 
conclusão e referências. A 
depender da quantidade 
de trabalhos submetidos e 
aprovados, estes poderão 
ser publicados em números 

posteriores do periódico. Mais in-
formações no site da JFCE (www.
jfce.jus.br) e submissão de artigos 
por meio do link: http://revista-
juridica.jfce.jus.br/index.php/rjfce/
index
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As Hepatites Virais continuam 
representando um importante 
problema de saúde pública no 
Brasil. Alguns comportamentos 
podem contribuir para diminuir as 
chances de contrair a doença. No 
caso da hepatite tipo A, a higieni-
zação das mãos é um dos hábitos 
mais recomendados. Elas devem 
ser lavadas após ir ao banheiro, 
antes da preparação de alimentos 
e antes das refeições. Sobretudo 
em viagens, deve-se evitar consu-
mir alimentos e água de origem 
desconhecida.  Já a hepatite tipo 
B pode ser prevenida através de 
vacina. Para evitar a hepatite do 
tipo C é importante não compar-
tilhar objetos de uso pessoal e 
objetos cortantes como escovas 
de dente, tesouras e alicates, pois 
o vírus da hepatite C chega a so-
breviver quatro dias fora do corpo 
humano. Nas relações sexuais o 
uso de preservativos é indispensá-
vel. Quem utiliza drogas injetáveis 
deve cuidar para que as agulhas 
não estejam sujas ou tenham sido 
compartilhadas.


