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NAS organiza vacinação contra herpes-zóster
ervidores que te-
nham 50 anos ou 

mais, interessados em 
tomar a vacina contra o 
vírus do herpes-zóster, 
terão a oportunida-
de de ser imunizados 
sem precisar ir até uma 
clínica de vacinação. O 
Núcleo de Assistência 
à Saúde (NAS) do TRF5 
já iniciou um levanta-
mento para contabili-
zar os servidores que desejam ser 
vacinados. A ideia é formar grupos 
de 15 a 20 pessoas para vacinação 
aqui no TRF5, diminuindo o custo 
da imunização contra a doença 
que, nas clínicas, gira em torno de 
R$ 550,00. De acordo com o NAS, 
após uma pesquisa de preços, uma 

STI disponibilizará programas geradores a partir do dia 12/03

Comissão

clínica de imunização já foi sele-
cionada por apresentar um menor 
custo para os servidores: R$ 430,00, 
sendo possível dividir o valor em 
duas vezes no cartão de crédito. O 
pagamento será acertado direta-
mente com a clínica de vacinação, 
que aplicará as vacinas no NAS. Os 

1º/03
Maria Goretti Batista da Costa
Gabinete da Presidência
Alessa Bandeira Assunção Lira
Divisão de Comunicação Social
José Júlio Ribeiro Viana
Núcleo de Assistência à Saúde
Jorge Luiz Soares da Silva
SERVIS

02/03

Juíza Federal Nilcéa Maria 
Barbosa Maggi

SJPE

Artur José Lopes Filho
Secretaria Administrativa
Sílvio Barros Joaquim de Lima
Subsecretaria de Apoio Especial
Carlos Gustavo Santos
LANLINK

03/03
Maria de Fátima Muniz Ramos
Gab. Des. Federal Leonardo Carvalho
Antônio Carlos da Silva
Subsecretaria de Tecnologia da Informação
Maria Izabel Matos de Souza
Subsecretaria de Recursos

04/03
Josely Conceição de Azevedo
Secretaria Administrativa
Rogério José Ribeiro de Souza
LEON SOUSA
Rosenildo Oliveira de Araújo
LEON SOUSA
Jeílson Lima Nogueira
VIRTUS

Aniversariantes

A Subsecretaria de Tecnologia 
da Informação (STI) comunica 
aos servidores que os progra-
mas geradores da Declaração 
de Imposto de Renda Pessoa 
Física e envio eletrônico das 

informações (IRPF 2018 / Receita-
net 2018) serão disponibilizados, 
para instalação nos microcompu-
tadores do TRF5, somente a partir 
da segunda-feira, 12/03, alguns 
dias após a liberação da versão 

pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil. Para a STI, Trata-se de 
medida preventiva, uma vez que é 
comum saírem novas versões com 
alterações, o que causa transtor-
nos aos usuários que solicitam a 

interessados devem ligar para o 
ramal 9296 (falar com Áurea) até a 
próxima sexta-feira (09/03). Os que 
quiserem também podem inscrever 
parentes para receber a vacina. Mas 
é importante salientar que quem se 
inscrever não pode deixar de com-
parecer no dia da vacinação, já que 
o desconto e a vinda da clínica ao 
TRF5 estão atrelados ao quantitati-
vo de pessoas inscritas. A previsão 
é de que as vacinas sejam aplicadas 
ainda no mês de março. 
A doença - O herpes-zóster, co-
nhecido popularmente como “co-
breiro”, é uma doença infecciosa 
causada pelo mesmo vírus da ca-
tapora. Os principais sintomas são 
formação de bolhas vermelhas na 
pele, coceira, dor e formigamento 
no local afetado. 

instalação para prepararem as 
suas declarações. Além disso, 
as requisições para reinstalar os 
referidos programas configuram 
um retrabalho para a equipe de 
suporte técnico.

O Pleno do TRF5 aprovou, 
por unanimidade, na tarde de 
ontem (28/02), a criação de 
uma comissão cujo objetivo 
será dar início a estudos que 
identifiquem a possibilidade 
de ampliação do número de 
desembargadores federais na 
composição desta Corte. Os de-
sembargadores federais Rogério 
Fialho Moreira, Rubens Canuto 
e Cid Marconi irão compor a 
comissão, que poderá analisar 
os anteprojetos já desenvolvi-
dos e elaborar novas propostas.

A Justiça Federal no Ceará recebe, 
nesta sexta-feira (02/03), o even-
to “CNJ e Magistratura: Diálogo 
Necessário”, promovido pela As-
sociação Cearense de Magistrados 
(ACM), em parceria com a Associa-
ção dos Juízes Federais da 5ª Re-
gião (REJUFE). Serão dois painéis, 
que abordarão temas como a prio-
rização do primeiro grau e o papel 
do Conselho Nacional de Justiça no 
planejamento das políticas públi-
cas para o Judiciário. O evento será 
realizado no Auditório Juiz Hugo 
Machado, no prédio da Justiça Fe-
deral no Ceará, a partir das 9h.
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