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Hemope no TRF5Palestra abordará importância da 
prevenção contra HPV e Herpes Zóster

Rogério Fialho participa de reunião 
extraordinária no CJFde Agosto

SEGUNDA

Doação de veículo 
na JFPE

CJF coordena pesquisa sobre metas da 
Justiça Federal para 2017

Juiz Federal 
Gustavo de Paiva Gadêlha

SJPB – Campina Grande

Antônio Pereira Cavalcanti
Seção da Reprografia

Aniversariantes

ual a sua opinião 
sobre o desem-

penho da Justiça Fe-
deral (JF)? Que metas 
você acha que devem 
ser alcançadas? Ob-
jetivando conhecer 
o que magistrados, 
servidores, advogados 
e cidadãos pensam sobre as priori-
dades, a rapidez, eficiência e efeti-
vidade da JF, o Conselho da Justiça 
Federal (CJF) decidiu realizar uma 
pesquisa, no período de 15 a 30 de 

O Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS) do TRF5 e a Associação 
dos Servidores da Justiça Fede-
ral no Estado de Pernambuco 
– Asserjufe promovem,  hoje, às 
15h, na Sala das Turmas Sul, pa-
lestra sobre a prevenção contra 
o Papiloma Vírus Humano - HPV 
e a Herpes Zóster. O médico 
Francisco Frazão, especialista em 
imunização, vai esclarecer dúvi-

das sobre o vírus (HPV), respon-
sável por infectar mais de 600 mil 
mulheres e homens no mundo. 
Outro que merece atenção e será 
abordado na palestra é o Herpes 
Zóster , causado pelo mesmo 
vírus da catapora, com incidência 
e nível de gravidade aumenta-
dos com a idade. Dois terços dos 
casos ocorrem em pessoas com 
mais de 50 anos.

O presidente do 
TRF5, desem-
bargador federal 
Rogério Fialho 
Moreira, participa-
rá, hoje (8/08), a 
partir das 15h, da 
sessão extraordi-
nária de julgamen-
tos do Conselho 
da Justiça Federal 
– CJF, em Brasília. Esta será a pri-
meira reunião do Colegiado com 
transmissão ao vivo pelo portal 

www.cjf.jus.br e pelo 
canal do Conselho 
no Youtube, www.
youtube.com/cjf. Na 
pauta, processos 
administrativos refe-
rentes a servidores, a 
magistrados federais 
e a projetos institu-
cionais. Também são 
apreciadas propostas 

de atos normativos que regula-
mentam questões administrativas 
da Justiça Federal.

Na última sexta-feira (5/08), a Jus-
tiça Federal em Pernambuco (JFPE) 
tornou pública a doação de um veí-
culo, referente ao resultado do pro-
cesso Administrativo n.º 307/2016. 
O automóvel da marca Fiat, modelo 
Tempra, ano 98/99 e placa MVC 
8280, foi apreendido judicialmente 
por meio de inquérito policial. A en-
tidade filantrópica contemplada foi 
a Obra Social Sagrado Coração de 
Jesus, situada na Avenida Barbosa 
Lima, s/n, centro de Igarassu. Mais 
duas entidades se habilitaram para 
o recebimento da doação, porém 
desistiram. O setor de Patrimônio da 
JFPE realizou a entrega.

No próximo 
dia 31 de agos-
to, de 8h30 
às 17h, o He-
mope  estará 
montando uma 
estrutura no 
TRF5 para uma campanha de doa-
ção de sangue, quando serão feitos 
cadastro e  triagem de possíveis 
doadores, além de consultas com 
médico e coleta de sangue. Mais 
informações pelos ramais 9296 ou 
9866, com Etelvina ou Regina.

agosto do ano corrente, com base 
nos princípios da governança parti-
cipativa e democrática na elabora-
ção das metas do Poder Judiciário, 
instituídos pela Resolução CNJ n. 

221/2016. Para 
participar, basta 
acessar o site 
do Observatório 
da Estratégia da 
Justiça Federal: 
www.cjf.jus.br/
observatorio. 
Após a conclu-

são da pesquisa, os relatórios dos 
resultados também serão disponi-
bilizados no site do Observatório, 
visando a subsidiarem a definição 
das metas para 2017.


