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Doação de sangue
A servidora Iara Carina Bispo Sales, 

da Divisão de Material e Patrimô-
nio, faz um apelo aos colegas de 

trabalho do TRF5. Ela está interna-
da no Hospital São Marcos e pre-
cisa de doação de sangue, devido 

a uma anemia grave. Quem puder 
doar deve procurar o Hemato, que 

fica na Avenida Lins Petit, 264 (Boa 
Vista), e informar o nome de Iara.

11
     



de Junho

SEGUNDA

Núcleo de Assistência à Saú-
de (NAS) do TRF5 realiza, no 

próximo dia 20, das 13h às 16h, 
mais uma campanha de vacinação 
contra a gripe. A ação é fruto de 
uma parceria com a Prefeitura do 
Recife, que administrará a aplica-
ção das doses, de forma gratuita. 
Serão disponibilizadas cerca de 
300 vacinas. Magistrados, servido-
res, terceirizados e estagiários de 
nível superior poderão compare-
cer ao NAS no dia do evento com 
o cartão de vacinação (se tiverem), 
para receber a vacina trivalente. 
Já os estudantes de nível médio 
deverão apresentar uma autori-
zação dos pais ou responsáveis 

para realizar a imunização. O 
atendimento será por ordem de 
chegada. Segundo o NAS, qual-
quer pessoa pode tomar a vaci-
na, exceto aquelas que tenham 
alergia a algum componente da 
dose. Os agentes da Prefeitura 
do Recife estarão disponíveis 
no dia para fazer uma triagem e 
esclarecer possíveis dúvidas.  
Outras ações – No último mês 
de março, o NAS também rea-
lizou campanha para aplicação 
da vacina tetravalente, após 
parceria com uma clínica parti-
cular de imunização. Na ação, 
cerca de 200 pessoas foram 
vacinadas.

Alana Negromonte de Castilho Rego
Subsecretaria de Apoio Especial

Aniversariantes

TRF5 é finalista do XVI Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça

SeleçãoSessão do CJF
NAS promove mais uma campanha para 
vacinação contra gripe

O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5, por meio da 
Divisão de Comunicação Social, é 
finalista do XVI Prêmio Nacional 
de Comunicação e Justiça (PNCJ), 
em duas categorias: Mídia Im-
pressa, com a revista Argumen-
to, e Reportagem Escrita, com a 

matéria “A judicialização da saúde 
no banco dos réus”, publicada na 
edição nº 16 da Argumento. O prê-
mio reconhece os melhores traba-
lhos realizados pelas assessorias de 
comunicação de todos os órgãos 
ligados à Justiça do País e este ano 
alcançou o recorde de 286 projetos 

inscritos. Os vencedores serão co-
nhecidos durante a solenidade de 
encerramento do XVI Congresso 
Brasileiro dos Assessores de Co-
municação da Justiça (Conbrascom 
2018), que acontece em Cuiabá/
MT, de 20 a 22 de junho. Ano a 
ano, o TRF5 vem se classificando 

para a final do 
Prêmio, tendo 
sido vence-
dor em 2013 e 
em 2016, com a 
Argumento e com a reportagem 
escrita “Canabidiol: a luta jurídica 
pela saúde”, respectivamente.

O presidente em exercício do TRF5, 
desembargador federal Cid Mar-
coni, participa, hoje, a partir das 
14h30, na sede do Conselho da 
Justiça Federal (CJF), em Brasília, 
da sessão ordinária daquele cole-
giado. Esta será a primeira sessão 
com a participação do novo pre-
sidente do TRF1, desembargador 
federal Carlos Moreira Alves, como 
membro efetivo do Conselho. A 
reunião marcará, também, a des-
pedida do juiz federal Roberto 
Carvalho Veloso, presidente da 
Associação dos Juízes Federais do 
Brasil (Ajufe), em razão do término 
de seu mandato à frente da enti-
dade. A sessão será transmitida ao 
vivo pelo canal do CJF no YouTube: 
www.youtube.com/cjf.

Gestão de Pessoas – O 
diretor da Subsecreta-
ria de Pessoal do TRF5, 
Onaldo Mangueira 
participou, na última 
sexta-feira (8/06), no 
Conselho da Justiça Fe-
deral (CJF), em Brasília, da reunião 
dos dirigentes de gestão de pesso-
as dos TRFs e do CJF. Na pauta, a 
“Revisão da Descrição e Especifica-
ção de Cargos do Conselho e Justi-
ça Federal”. No dia anterior, Onaldo 

Estão abertas, a partir de hoje 
(11), as inscrições para o processo 
seletivo simplificado para estágio 
superior de Estatística e Web De-
sign no TRF5. O prazo de inscrição 
segue até o próximo dia 20. Os 
interessados devem acessar o site 
do Tribunal (www.trf5.jus.br), ler 
o Edital de abertura, preencher o 
Formulário Eletrônico de Inscrição 
e enviar o documento, juntamen-
te com o seu coeficiente de ren-
dimento global – acumulado até 
2017.2, para o email estagiosupe-
rior@trf5.jus.br.

em 2016, com a 

participou do Encontro Nacional 
dos Dirigentes de Gestão de Pesso-
as do Poder Judiciário, promovido 
pelo Conselho Nacional de Justiça. O 
evento foi realizado no auditório do 
Tribunal Superior do Trabalho.


