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Criação dos Cursos Jurídicos
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Ligações para
Subseção Judiciária 
de Salgueiro

Expediente no dia 11 de agosto é suspenso

Descarte de esponjas
de Agosto

TERÇA

Concurso de
desenhos infantis

Palestra incentiva prevenção contra 
HPV e Herpes Zóster

Josely Merces de Melo Santana
Gab. Des. Fed. Élio Siqueira Filho
Moacir Ernesto da S. Neto
Indra - Informática
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médico Francisco Frazão, 
especialista em imunização, 

proferiu, ontem, na Sala das Turmas 
Sul do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5, palestra para di-
vulgar formas de prevenir o câncer 
provocado pelo  HPV (papiloma-
vírus humano) e o vírus do Herpes 
Zóster, conhecido popularmente 
como cobreiro. Dados de 2016 do 
Instituto Nacional do Câncer (INCA) 
dão conta de 16.340 novos casos e 
a expectativa é de que provoquem 
5.430 mortes. Segundo o pales-
trante, a vacina tem eficácia para 
evitar o câncer uterino em 70% e 
protege em mais de 90% contra as 
verrugas (lesões)  genitais. No Bra-

sil, a vacina é indi-
cada para as mulhe-
res na faixa etária 
de 9 a 45 anos,  e 
nos homens, de 9 a 
26 anos. O Herpes 
Zóster acomete, 
principalmente, 
pessoas acima dos 50 anos. A do-
ença é causada pela reativação do 
vírus da catapora e provoca lesões 
na extensão do  nervo  da medu-
la espinhal, causando dores que 
podem durar meses ou anos, com 
reflexos na qualidade de vida. A va-
cinação contra esse vírus é indicada 
a partir dos 50 anos de idade. 
Vacinação - A palestra serviu tam-

bém para dar o pontapé inicial 
para a campanha de vacinação, 
que envolve, além da Clínica Imu-
nidade, o Núcleo de Assistência 
à Saúde (NAS) do TRF5 e a Asso-
ciação dos Servidores da Justiça 
Federal no Estado de Pernambu-
co – Asserjufe. A iniciativa visa a 
imunizar servidores, magistrados e 
seus familiares. 

Na próxima quinta-feira, dia 11 
de agosto, não haverá expedien-
te no TRF5 e nas seções judiciá-
rias que compõem a 5ª Região. 
O feriado é em cumprimento à 
Lei Federal nº 5010/66, data em 
que é comemorada a criação dos 

cursos jurídicos no Brasil. Neste 
dia, as atividades funcionarão em 
regime de plantão, com atendi-
mento para pedidos de medidas 
urgentes, cíveis ou criminais, que 
visem a prevenir ou evitar pere-
cimento de direito, ou assegurar 

a liberdade de locomoção. Os 
prazos com vencimento no pe-
ríodo serão prorrogados para o 
primeiro dia útil subsequente, 
sexta-feira, 12. O calendário de 
feriados está disponível no site 
do TRF5, no link “Feriados”.

Que tal ajudar a transfor-
mar esponjas domésti-
cas usadas em bancos de 
jardim, pás ou lixeiras? O 
TRF5, desde o semestre 
passado, aderiu à iniciativa 
e aguarda a sua doação. De 
acordo com Ana Carolina 
Portella, da Seção Socio-
ambiental, a empresa Ter-
racycle recebe as esponjas reu-
tilizáveis, de qualquer marca, e 
se responsabiliza pelo envio das 
remessas, contudo é necessário 
juntar o mínimo de 500 gramas 
de esponjas. O ponto de doa-

ção funciona junto ao coletor de 
óleo vegetal, no térreo do edifí-
cio sede, próximo à Ampliação. 
A ação incentiva o uso racional 
de recursos e a incorporação de 
práticas de sustentabilidade.

Será lançado, amanhã (10/08), o 
edital do I Concurso de Desenhos 
Infantis do Centro de Conciliação 
da Justiça Federal no Rio Grande do 
Norte (JFRN). Com o tema “Ficar de 
mal não é legal. Em vez de arengar, 
vamos conversar”, a iniciativa busca 
incentivar filhos de magistrados, 
servidores, estagiários, terceirizados 
e conciliadores daquela Seção Ju-
diciária a expressarem, por meio de 
desenhos, o sentimento em rela-
ção à justiça e à paz. As produções 
começam a ser coletadas a partir 
desta quinta-feira (11). A previsão é 
que os desenhos destacados sejam 
expostos no mês de outubro.

Quem precisar contatar por te-
lefone a Subseção Judiciária de 
Salgueiro (PE) deve ligar para o 
edifício-sede da Justiça Federal em 
Pernambuco (81. 3213-6000), e 
solicitar à telefonia o redireciona-
mento da ligação para Salgueiro. 
De acordo com a JFPE, a solução é 
temporária, enquanto o serviço não 
for regularizado naquela Subseção 
Judiciária.


