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Núcleo de Assistência à Saúde do TRF5 
dá orientações sobre a febre amarela

uito se tem falado sobre 
o vírus da febre amarela, 

que vem assustando a população 
brasileira nos últimos dias com a 
divulgação de casos graves e até 
mortes decorrentes da doença. 
Mas o que você sabe sobre ela? 
Com o Carnaval chegando, mui-
ta gente viaja e várias dúvidas 
surgem sobre como proceder.  É 
necessário que todos tomem a 
vacina? Ou há casos em que a 
imunização não é recomendada? 
O Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS) do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5 falou sobre o 
assunto e deu várias orientações. 
Todas as informações estão dispo-

níveis na nossa intranet (www.in-
tranet.trf5.gov.br ). Além de abor-
dar questões como transmissão, 
sintomas, tratamento e vacinação, 

TRF5 indica magistrados para 
compor Comitê Estadual de Saúde

Capacitação  
na JFRN

Habeas Copos

Aniversariantes
(23/01)

Juiz Federal Joaldo  
Karolmening de Lima Cavalcanti

SJPE 
Ricardo Bouwman Filho
Secretaria Administrativa
Camilo Siquera Borges
Subsecretaria de Apoio Especial
Lúcia Maria D’Almeida
Gabinete da Revista
Thaísa Graziela Tomé da Silva
Núcleo de Distribuição
Rosinaldo Francisco dos Santos Jr.
LANLINK

(24/01)
Breno César Freire de Freitas
Gabinete da Presidência
Lúcia Maria Barretto Fellows
Gab Des Fed Paulo Roberto O. Lima
Rosamaria Alencar de Oliveira
Gab. Des. Federal Fernando Braga
Marina Gabriela Bezerra
Subsecretaria de Tecnologia da Informação
Ana Celina Lemos Ferreira
Seção de Acomp. de Estágio Nível Superior

O juiz federal da 35ª Vara da Seção 
Judiciária do Estado de Pernam-
buco (SJPE), Rodrigo Vasconcelos 
Coêlho de Araújo, e a juíza fede-
ral da 30ª Vara da SJPE, Daniela 
Zarzar Pereira de Melo Queiroz, 
serão os representantes da Justiça 

Federal no Comitê Estadual 
de Saúde de Pernambuco. 
A nomeação foi publicada 
através do Ato nº 9, de 18 
de janeiro de 2018. Rodri-
go atuará como membro titular e 
Daniela como substituta. O Comitê 

foi consti-
tuído para 
cumpri-
mento da 
Resolução 

nº 238/2016 do Conselho Nacio-
nal de Justiça, que determina que 

A diretora da Secretaria Judiciária, 
Telma Motta, e a servidora Giselle 
Schmitz, do Núcleo de Acompa-
nhamento e de Projetos do Sistema 
PJe, ministram, até o próximo dia 
25, uma capacitação para magistra-
dos e servidores da Justiça Federal 
no Rio Grande do Norte (JFRN). Na 
programação, informações quanto 
aos novos procedimentos da trami-
tação das execuções fiscais eletrô-
nicas, discussão do cronograma de 
desenvolvimento de relatório no BI 
(Business Intelligence), entre outras.

o NAS também dá dicas sobre 
locais para tomar a vacina e como 
adquirir o Certificado Internacional 
de Vacinação ou Profilaxia (CIVP), 
exigido por alguns países para 
entrada em seu território. 
Dados do MS – De acordo com o 
Ministério da Saúde (MS), de julho 
de 2017 até 14 de janeiro desse 
ano, foram 35 casos confirmados, 
com 20 mortes. A pasta notificou 
470 casos suspeitos, sendo que 
290 foram descartados e 145 ain-
da estão em investigação. Os es-
tados de São Paulo e Minas Gerais 
são os que registraram a maior 
incidência, com 20 e 11 casos con-
firmados, respectivamente. 

Os foliões de plantão já podem 
ir se preparando porque o Bloco 
Habeas Copos já tem data certa 
para sair: dia 2/02, com concen-
tração a partir das 19h, no es-
tacionamento da Escola de Ma-
gistratura Federal da 5ª Região 
– Esmafe. O bloco sairá pelas 
ruas do Recife Antigo e depois 
retorna para a Esmafe. A anima-
ção ficará por conta do DJ Nan-
do, Orquestra de Frevo Veneno 
do Recife e Grupo Folclórico Boi 
de Mainha. As camisas já estão à 

Tribunais de Justiça e Tribunais 
Regionais Federais, além de ou-
tros representantes das áreas do 
direito e da saúde, criem núcleos 
de apoio para auxiliar os juízes na 
apreciação de liminares envolven-
do questões de saúde. 

venda na Associação dos Servido-
res da Justiça Federal no Estado 
de Pernambuco – Asserjufe, que 
fica no térreo do edifício-sede do 
TRF5. Sócios podem adquirir duas 
camisas por R$ 15 cada. Para os que 
não são sócios o valor é de R$ 25. 


