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Ambientação

Inscrições para Fórum de Boas Práticas já estão abertas
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de Maio
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Saúde

Aniversariantes
NAS faz alerta para riscos da gripe
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Gab. Des. Fed. Fernando Braga

ripou? Vovó re-
comenda caldo 

de galinha e a pro-
paganda do remédio 
sugere vitamina C e 
repouso. É só espe-
rar alguns dias que 
os sintomas passam 
e tudo fica bem, cer-
to? Na verdade, não 
é bem assim. A gripe 
é uma infecção viral, 
que pode afetar nariz, 
garganta, brônquios e pulmões. A 
população mais vulnerável é de in-
divíduos com sistema imunológico 
em formação ou debilitado, como 
crianças, idosos e os acometidos 
por doenças imunodepressoras. O 
vírus Influenza é transmitido por 
meio de gotículas expelidas pela 
pessoa doente ao falar, espirrar 

G

Estão abertas as inscrições para I 
Fórum Práticas de Governança e 
Gestão de Pessoas, que acontece 
nos dias 15 e 16 de agosto, no 
Recife/PE. Serão 30 vagas para 
servidores do TRF5 e das Seções 
Judiciárias da 5ª Região, preferen-

SulAmérica

cialmente para aqueles que traba-
lham com o tema em questão. As 
inscrições são gratuitas e podem 
ser efetuadas até o dia 5/7, atra-
vés do link https://bit.ly/2EHceca. 
O Fórum será realizado no Hotel 
Nobile Suítes Executive (Av. Boa 

Viagem, 344, Pina) e contará com 
palestras e apresentações de tra-
balhos de boas práticas desenvol-
vidos nos Tribunais do Estado. O 
representante da Justiça Federal 
da 5ª Região será o projeto “Quali-
dade de Vida”, da Seção Judiciária 

ou tossir. Além da vacinação, o 
Ministério da Saúde recomenda 
que a população mantenha me-
didas gerais de prevenção. Por 
isso, o Núcleo de Assistência à 
Saúde (NAS) do TRF5 recomenda 
uma série de ações para preven-
ção da doença, tais como: lavar as 
mãos frequentemente com água 

e sabão; utilizar lenço descartável 
para higiene nasal; cobrir nariz e 
boca quando espirrar ou tossir; 
não compartilhar objetos de uso 
pessoal; evitar aglomerações e 
ambientes fechados e manter há-
bitos saudáveis, com alimentação 
balanceada, ingestão de líquidos e 
atividade física. Se sentir os sinto-
mas da doença (febre, calafrio, dor 
de cabeça, tosse e dor de gargan-
ta), procure um serviço de saúde e 
evite sair de casa enquanto estiver 
com febre.
Dados - Até março deste ano, fo-
ram registradas, no país, 55 mor-
tes em razão da gripe. Os períodos 
de meses frios concentram um 
maior número de casos de infec-
ção pelo vírus da gripe e estima-se 
que cerca de 5% a 15% da popula-
ção sofram contágio nessa época.

de Alagoas. O evento é uma iniciativa do 
Tribunal Regional Eleitoral de Pernam-
buco (TRE-PE), em parceria com o TRF5, 
a Justiça Federal de Pernambuco (JFPE), 
o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª 
Região (TRT6) e o Tribunal de Justiça de 
Pernambuco (TJPE).

Estagiários de nível superior que 
ingressaram no Tribunal a partir de 
janeiro desse ano foram convoca-
dos pela Diretoria Geral do TRF5 
para participarem de um momen-
to de ambientação na Corte, a 
partir das 14h de hoje (29). A ideia 
é apresentar aos estudantes o fun-
cionamento do TRF5, com exibição 
de um vídeo institucional, visita a 
gabinete, ao Memorial e acompa-
nhamento da Sessão Plenária.

Em mais uma ação de melhoria, a 
Subsecretaria de Infraestrutura e 
Administração Predial (SIAP) pro-
cedeu à fixação de faixas antiderra-
pantes no corredor que liga o edi-
fício-sede à Ampliação do Tribunal. 
Como a área possui uma pequena 
rampa, havia o risco de acidentes, 
principalmente nos dias de chuva.

Termina amanhã (30) o prazo 
para os usuários da SulAmérica 
optarem por migrar ou não de 
categoria no plano (Estilo I, Bási-
co, Especial e Executivo). Os que 
quiserem fazer a alteração devem 
enviar email para planodesaude@
trf5.jus.br, solicitando a mudança. 
Quem tiver dúvidas pode entrar 
em contato com Solange, da Sub-
secretaria de Pessoal, através do 
ramal 9948.


