
Cuidados – Segundo da-
dos do Instituto Nacional 
do Câncer (INCA), o câncer 
de pele, quando descober-
to no início, tem mais de 
90% de chances de cura. 
Para isso, é preciso alguns 
cuidados: evitar exposições 
excessivas e sem prote-
ção ao sol, principalmente 
entre as 9h e 16h; e realizar 
o autoexame, prestando 

atenção em pintas ou manchas 
acastanhadas ou enegrecidas, que 
podem se apresentar com alguma 
protuberância ou como um nódu-
lo avermelhado, da cor da pele ou 
brilhoso. Além disso, é importante  
consultar um dermatologista e usar 
diariamente filtro solar com fator 
de proteção de, no mínimo, 30. 
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     Consumo Sustentável 

Natal sem lágrimas

Encontro de 
Comunicação

de Dezembro

QUARTA

Aniversariantes

NAS adere à campanha Dezembro Laranja
Núcleo de Assistên-
cia à Saúde (NAS) 

do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região - TRF5 
aderiu ao Dezembro La-
ranja, campanha nacional 
voltada à prevenção do 
câncer de pele. Além de 
conscientizar os servidores 
sobre a importância dos 
exames preventivos, ter-
ceirizados que trabalham 
na área externa do Tribunal serão 
avaliados pela equipe médica do 
NAS, na próxima sexta-feira (6), 
a partir das 9h. De acordo com 
a médica Fabiana Kovacs, os ter-
ceirizados serão examinados com 
o objetivo de detectar precoce-
mente lesões de câncer de pele. 
Na ocasião, também receberão 

O

Que tal ajudar a fazer o Natal 
feliz de mais de 1000 crianças, 
que estão em cerca de 40 abri-
gos em Pernambuco, vítimas de 
diversos tipos de violência? O 
Grupo Humanizar, formado pelos 
terapeutas do Espaço Renascer 
(16º andar do TRF5), é uma en-
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tidade filantrópica que promo-
ve, desde 2004, o projeto “Natal 
sem Lágrimas”, com o objetivo 
de ajudar crianças e cerca de 300 
famílias em situação de vulnerabi-
lidade econômica e social. Quem 
quiser colaborar pode doar, até o 
dia 10, itens como roupas e sapa-

tos novos, brinquedos, toalhas de 
banho e itens de higiene pesso-
al, entre outros, ou fazer doação 
em dinheiro, em nome da Asso-
ciação Grupo Humanizar (CNPJ: 
08.402.06/0001-10, Banco do Bra-
sil, agência 1838-4, conta corrente 
44.784-6). As doações podem ser 

orientações sobre proteção solar. 
Interessados em realizar a con-
sulta devem comparecer ao NAS, 
preferencialmente, com roupas de 
trabalho leves e roupas íntimas 
que facilitem o exame, a exemplo 
de tops, shorts e sungas de praia. 
Mais informações podem ser obti-
das no NAS, no ramal 9296.

entregues a Júnior ou Rosana, no 
próprio 16º andar. Mais informa-
ções, bem como a lista completa 
dos itens aceitos para doação, 
podem ser encontradas no site: 
www.grupohumanizarpe.org.br.  A 
festa de doação será realizada no 
dia 15/12. 

Você sabe o que é Consumo 
Sustentável? Consumir produtos 
de forma sustentável significa 
comprar aquilo que é realmente 
necessário, estendendo a vida útil 
dos produtos tanto quanto possí-
vel. Consumimos de maneira sus-
tentável quando nossas escolhas 
de compra são conscientes, res-
ponsáveis, com a compreensão 
de que terão consequências am-
bientais e sociais – positivas ou 
negativas. Envolve a escolha de 
produtos que utilizaram menos 
recursos naturais em sua produ-
ção, que garantiram o emprego 
decente aos que os produziram 
e que serão facilmente reapro-
veitados ou reciclados. Consumo 
consciente, consumo verde, con-
sumo responsável são aspectos 

do Consumo Sustentável, cada 
um focando uma dimensão do 
consumo. O consumo consciente 
é o conceito mais amplo e sim-
ples de aplicar no dia a dia: basta 
estar atento à forma como con-
sumimos – diminuindo o des-
perdício de água e energia, por 
exemplo – e às nossas escolhas 
de compra – privilegiando produ-
tos e empresas responsáveis.

O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), em parceria com os tribunais 
superiores, promoverá, amanhã e 
sexta-feira (6), em Brasília (DF), o III 
Encontro Nacional de Comunicação 
do Poder Judiciário. O objetivo é 
discutir ações estratégicas de co-
municação para o Poder Judiciário, 
por meio de palestras e oficinas. 
O evento será realizado na sede 
do Conselho da Justiça Federal. A 
diretora de Comunicação, Isabelle 
Câmara, representará o TRF5.

Fonte: https://www.mma.gov.br/responsabilidade-
-socioambiental/producao-e-consumo-sustentavel/
conceitos/consumo-sustentavel.html


