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de Julho

TERÇA

iante das recentes 
notícias sobre o surto 

de sarampo nos estados 
de Roraima e Amazonas e 
alguns casos isolados re-
lacionados à importação 
do vírus que foram identi-
ficados em São Paulo, Rio 
Grande do Sul, Rondônia e 
Rio de Janeiro, o Núcleo de 
Assistência à Saúde (NAS) 
do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 informa que o 
Ministério da Saúde iniciará uma 
campanha de imunização no dia 6 
de agosto, que se estenderá até o 
dia 30/08. A data de 18 de agos-
to será marcada como o dia “D”.  
Além do sarampo, a vacina, que 
estará à disposição nas unidades 
do Sistema Único de Saúde (SUS), 

protegerá contra rubéola e caxum-
ba. Deverão tomar a vacina crian-
ças com idade entre 12 meses e 5 
anos. Além disso, todas as pessoas 
dos 5 aos 29 anos devem ter re-
gistradas, na caderneta de vacina-
ção, pelo menos duas doses; e dos 
30 aos 49 anos pelo menos uma 
dose contra o sarampo. Gestantes 
não tomam a vacina. Em caso de 
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Aniversariantes

Estagiários de nível médio participam de capacitação em informática

O Poder da Ação
NAS esclarece sobre vacinação contra 
sarampo

Os estagiários de nível médio do 
TRF5 iniciaram, ontem (23), uma 
capacitação na área de Informáti-
ca. A programação se estende até 
sexta-feira (27), na Escola de Ma-
gistratura Federal da 5ª Região 

(Esmafe), e abrange os programas 
Windows 7, Microsoft Office 2016 
(Word, Excel e Powerpoint), Inter-
net e Mídias Digitais. O instrutor é 
o supervisor da Subsecretaria de 
Tecnologia da Informação (STI) do 

TRF5, Johnmary Vital de Araújo. 
A tarde de ontem foi dedicada ao 
sistema operacional Windows 7, 
Word e Internet. De hoje até quin-
ta-feira (26), os conhecimentos 
serão sobre o programa Excel, do 

iniciante ao avançado, além 
do Powerpoint, que prosse-
gue até a sexta-feira. Neste 
último dia de encerramen-
to, o treinamento também 
focará em Mídias Digitais. 

dúvida, deve-se procurar um 
posto de saúde portando os 
registros das vacinas já toma-
das. 
Sarampo - De acordo com o 
Ministério da Saúde, o saram-
po é uma doença infeccio-
sa aguda, de natureza viral, 
grave, transmitida pela fala, 
tosse e espirro, e extrema-
mente contagiosa, mas que 

pode ser prevenida pela vacina. 
O período de infecção dura cerca 
de sete dias. Inicialmente surge a 
febre, acompanhada de tosse seca, 
coriza, conjuntivite e fotofobia. 
Depois aparecem manchas verme-
lhas, o paciente apresenta prostra-
ção e irritação na pele com man-
chas vermelhas, iniciando atrás da 
orelha (região retroauricular).

Comemoração - O presidente do 
TRF5, desembargador federal Ma-
noel Erhardt, participou, na última 
sexta-feira (20), da cerimônia mi-
litar alusiva ao dia do nascimento 
de Santos Dumont, patrono da Ae-
ronáutica. O evento aconteceu no 
Terceiro Centro Integrado de De-
fesa Aérea e Controle de Tráfego 
Aéreo (Cindacta). Na foto, ao lado 
de Erhardt, o comandante do Cin-
dacta e do II Comar, brigadeiro do 
ar Walcyr Josué de Castilho Araújo.

Os servidores do TRF5 interessados 
em fazer o curso “O Poder da Ação: 
tenha uma vida extraordinária” 
terão um desconto especial para a 
inscrição até o dia 26/07: o valor de 
R$ 400 fica por R$ 260. O treina-
mento será realizado no dia 28/07, 
das 8h às 19h, no Hotel Jangadeiro, 
em Boa Viagem. Os interessados 
devem acessar o site http://bit.ly/
CPAPROMO para obter o desconto. 
Entre os temas que serão aborda-
dos, “o poder da autoresponsabi-
lidade”; “autocontrole emocional”; 
“vícios emocionais” e “programa-
ção neurolinguística”. Os facilitado-
res serão o psicanalista e coaching 
sistêmico integral Emanuel Jasen e 
a terapeuta e master coaching inte-
gral sistêmico Karoline Vieira. Mais 
informações pelos telefones (81) 
99954-0684/98337-9271 e o e-mail 
contato@justsecsecurity.com.br.


