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TRF5 promove reunião com aposentados

Mamógrafo móvel

de Dezembro

QUARTA

Desocupação

Câncer de pele
Aniversariantes

ão mais de 7 mil Km de 
praias, no Brasil, soma-

dos ao sol tropical que nos 
saúda com a aproximação 
do verão. A combinação 
é um convite à exposição 
solar, mas alguns cuida-
dos precisam ser tomados 
para evitar um problema 
que afeta cerca de 170 mil 
de brasileiros: o câncer de 
pele. Com o objetivo de 
estimular a prevenção e o diagnós-
tico precoce da doença, o Núcleo 
de Assistência à Saúde (NAS) do 
TRF5 aderiu à campanha “Dezem-
bro Laranja”, que, nesta edição, 
tem como tema “Se exponha, mas 
não se queime”.  Durante todo o 

NAS adere à campanha Dezembro Laranja

mês, o NAS fará a distribuição de 
amostras de filtro solar para aque-
les que contribuírem com materiais 
para reciclagem, quebrados ou 
sem uso, como bijuterias, relógios, 
cápsulas de café usadas, canetas, 
entre outros. As peças serão doa-
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Reencontrar os amigos, deba-
ter sobre atividades realizadas 
durante a aposentadoria e par-
ticipar de uma boa conversa. 
Servidores aposentados que 
compuseram o quadro de pes-
soal do TRF5 e ativos que estão 
perto de encerrar a carreira estão 
convidados para participar, ama-

nhã (6), de mais uma Reunião com 
Aposentados. O encontro acon-
tece a partir das 10h30, na Sala 
Capibaribe, no edifício-sede do 
Tribunal. A reunião será coordena-
da pela diretora da Secretaria Ad-
ministrativa do TRF5, Sorária Caio, 
e pela psicóloga e gerontóloga 
Auxiliadora França. Dentre as ati-

das ao Setor de Oncologia 
do Hospital Oswaldo Cruz, 
cujos pacientes e voluntá-
rios vão transformá-las em 
artesanato. A receita obtida 
com a venda é revertida em 
benefício do Hospital.
A campanha – O “Dezem-
bro Laranja” é uma iniciati-
va da Sociedade Brasileira 
de Dermatologia (SBD), 
realizada desde 2014. De 

acordo com o Instituto Nacional 
do Câncer (Inca), 30% de todos 
os tumores malignos no Brasil 
correspondem ao câncer de pele. 
Apesar de ser o tumor mais inci-
dente no país, é o de mais baixa 
mortalidade.

vidades previstas na programa-
ção estão uma dinâmica sobre 
qualidade de vida, abordando os 
projetos físico, psíquico/intelec-
tual, social/familiar, financeiro/
profissional e elaboração de um 
calendário de encontros para 
2019. Este é o segundo encontro 
realizado em 2018.

Reunião – Gestores de patri-
mônio das Seções Judiciárias 
da Paraíba e de Alagoas parti-
cipam, desde a última segun-
da-feira (3), de reuniões com 
o diretor do Núcleo de Gestão 
Patrimonial do TRF5, Luiz Gus-
tavo Cabral. Os encontros, que 
seguem até hoje (5), acontecem no 
TRF5 e têm o objetivo de debater as 
principais demandas da área, bem 
como unificar os procedimentos uti-

lizados e divulgar o funcionamento 
do sistema GEAFIN, que dispõe de 
recursos para os administradores 
gerirem os bens de suas unidades.

Termina hoje (5) o prazo para que 
interessadas em realizar o exame 
de mamografia no TRF5 efetivem a 
inscrição no Núcleo de Assistência 
à Saúde. Para a avaliação é neces-
sário o cadastramento prévio, com 
a apresentação de cartão do SUS e 
comprovante de residência. Ama-
nhã (6), das 8h às 16h30, o TRF5 
vai disponibilizar um mamógrafo 
móvel, cedido pela Prefeitura do 
Recife, para realizar os exames. Se-
rão atendidas, preferencialmente, 
funcionárias terceirizadas e servi-
doras que não possuem plano de 
saúde. A ação é válida apenas para 
moradoras da cidade do Recife.

Morar em frente ao mar e apro-
veitar, todos os dias, as belezas 
da natureza. Isso acontece com 
moradores da praia de Cabede-
lo, na Paraíba. Entretanto, alguns 
estão em áreas consideradas da 
União. Por isso, a Justiça autori-
zou um acordo de desocupação 
das terras, para que os morado-
res do local não sejam proces-
sados por crime ambiental. A 
equipe do Via Legal viajou até 
a localidade para ver essa his-
tória de perto. Acompanhe essa 
e outras notícias no programa 
Via Legal desta quarta-feira (5), 
às 21h (horário de Brasília), na 
TV Justiça. Assista também pela 
internet: www.youtube.com/pro-
gramaViaLegal.


