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Mais de 4T de papel são doadas para orquestra Crescendo na Harmonia

Cronograma

de Novembro

TERÇA

TRF5 e seções judiciárias aderem à 
campanha Novembro Azul

epois do Outubro Rosa, que 
fez um alerta para o câncer 

de mama, o Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região – TRF5 e as Se-
ções Judiciárias da Paraíba (SJPB), 
do Rio Grande do Norte (SJRN), 
do Ceará (SJCE), de Alagoas (SJAL) 
e de Sergipe (SJSE) se iluminam 
de azul, com o objetivo de cha-
mar a atenção dos homens para 
o exame e o diagnóstico precoce 
do câncer de próstata. Durante 
todas as quartas-feiras do mês de 
novembro, a fachada do edifício-
-sede ficará iluminada de azul. Em 
paralelo, o site e as redes sociais 
do TRF5 adotaram tons dessa cor, 
com o objetivo de lembrar a im-
portância do combate à doença, 

Leilão judicial 

O TRF5 realizou, na última terça-
-feira (31/10), mais uma doação 
de papel para a ONG Moradia e 
Cidadania. Foram mais de qua-
tro toneladas de papel que, de-
pois de percorrerem um longo 
caminho, terão destino certo: 

que acomete milhares de homens 
em todo o mundo. Os sites das 
seções judiciárias mencionadas 
também trazem a cor especial e 
um laço azul com um bigode, ou-
tro símbolo da campanha.
Câncer de próstata – Esse tipo de 
câncer é o mais frequente entre 
os homens, depois do de pele não 
melanoma. Por isso, é importante 
que os homens com mais de 45 
anos façam o exame anualmente 
e, aqueles que têm casos da do-
ença na família, devem procurar 
um médico a partir dos 40 anos. 
A estimativa do Instituto Nacional 
de Câncer (INCA) para o biênio 
2016-2017 é do surgimento de 
61.200 casos novos da doença.

Os papéis serão reciclados pela 
ONG e o lucro obtido será reverti-
do em benefício da orquestra. Esta 
foi a segunda doação realizada 
pelo TRF5 este ano. Na primeira, 
realizada em abril, foram doadas 
quase três toneladas de papel. 

contribuir para a manutenção da 
Orquestra Infantil Crescendo na 
Harmonia, fundada em dezembro 
de 2015, com o apoio do Tribunal. 
O material é resultado de proces-
sos findos, que ficavam no arquivo 
do Núcleo de Gestão Documental. 

Brigada – Começou, ontem 
(6), a terceira turma do curso 
de Brigada de Incêndio do 
TRF5. Os brigadistas terão 
aulas teóricas e práticas para 
atuar no auxílio ao controle 
de emergências, no edifício-
-sede e anexos, como eva-
cuação rápida e segura das 
pessoas que estão no prédio, em-
prego adequado e eficaz de extinto-
res de incêndio, entre outras ações. 

A Justiça Federal na Paraíba (JFPB) 
realizará o segundo Leilão Judicial 
amanhã (8), às 9h. Carros, ônibus, 
casas, lotes, prédios comerciais, 
freezers, televisores e equipamen-
tos de informática, entre outros, 
estão entre os bens que serão 
leiloados, relativos a processos que 
tramitam nas varas federais sob a 
jurisdição da JFPB. Os interessa-
dos poderão participar através da 
modalidade presencial, no auditó-
rio da Justiça Federal, em Campina 
Grande, ou por videoconferência, 
no edifício-sede, em João Pessoa, e 
nas Subseções de Sousa, Monteiro, 
Patos e Guarabira. O lance mínimo 
inicial será de 50% do valor de ava-
liação do bem. O edital do leilão 
está disponível no site http://web.
jfpb.jus.br/leilaoJFPB. (Com infor-
mações da ASCOM/JFPB)
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O Centro de Estudos Judiciários do 
Conselho da Justiça Federal divul-
gou o cronograma de atividades 
voltadas ao aperfeiçoamento dos 
magistrados, servidores e funcio-
nários previsto para os meses de 
novembro e dezembro deste ano. 
Os interessados poderão optar 
entre cinco workshops, seminários 
e cursos, que irão abordar, entre 
outros temas, a perspectiva da 
Justiça Federal, as principais no-
vidades e repercussões da IN nº 
5/17 e aspectos pontuais da refor-
ma trabalhista na contratação de 
serviços contínuos pela adminis-
tração pública. Mais informações: 
www.cjf.jus.br.

A capacitação se encerra nesta quar-
ta-feira (8), na Escola de Magistratura 
Federal da 5ª Região (Esmafe). 


