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NAS elabora cadastro para vacinação contra herpes-zóster

Medalha eleitoral

de Agosto

QUINTA

Aniversariantes
TRF5 comemora Dia dos Pais com 
palestra sobre medicina do esporte

Dia dos Pais, celebra-
do no domingo 11/08, 

será comemorado no Tribu-
nal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5, no próximo 
dia 6, com a palestra “A Me-
dicina do Esporte: o que ela 
pode fazer por sua saúde”, 
ministrada pelo médico Ro-
drigo Sales. Mestre em Me-
dicina Esportiva (UNIFESP-
-EPM), médico colaborador 
do Comitê Paraolímpico 
Brasileiro (Paraolimpíadas do Rio 
2016) e médico do Futebol Profis-
sional do Clube Náutico Capibaribe 
(desde 2017), Sales vai abordar as-
suntos como medicina do exercício, 
importância da avaliação médica 
antes da prática esportiva, benefí-

O

O Núcleo de Assistência à Saú-
de (NAS) do TRF5 está fazendo 
um levantamento de servido-
res com 50 anos ou mais que 
estejam interessados em to-
mar a vacina contra o vírus do 
herpes-zóster. A ideia é formar 

devem ligar para o ramal 9296 
ou 9866 e falar com Etelvina ou 
Regina, até a terça-feira (6/08). 
Parentes e amigos de servido-
res também podem ser inscritos, 
desde que quem se cadastre não 
deixe de comparecer no dia da 

cios da prática regular de exercícios 
físicos e reposição da testosterona 
durante o envelhecimento. Pro-
movida pelo Núcleo de Assistência 
à Saúde (NAS), em parceria com 
o Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos (NDRH), a pa-

um grupo de cerca de 30 pessoas 
para vacinação no próprio Tri-
bunal, ao custo de R$ 485 (cada 
dose), que podem ser divididos 
em três vezes no cartão de crédi-
to, a serem pagos diretamente à 
clínica de vacinação. Interessados 
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lestra será realizada das 16h às 18h, 
na Sala Capibaribe. O evento tam-
bém contará com lanche especial, 
sorteio de brindes e um momento 
para exercícios laborais.
Esporte e saúde – A correlação 
entre prática de esportes e quali-
dade de vida não é novidade. Não 
à toa, a palestra integra o Progra-
ma de Qualidade de Vida do TRF5, 
considerando que as doenças do 
sistema osteomuscular e do tecido 
conjuntivo figuraram entre as en-
fermidades que mais provocaram 
absenteísmo no TRF5, em 2018. 
No mesmo período, os exames 
periódicos de saúde identificaram 
números relevantes de servidores 
com doenças endócrinas, nutricio-
nais e do metabolismo. 

vacinação, já que o desconto, de 
aproximadamente 15%, e a vin-
da da clínica ao TRF5 estão atre-
lados ao quantitativo de pessoas 
inscritas. A previsão é de que as 
vacinas sejam aplicadas ainda no 
mês de agosto. 

Doação - Em mais uma ação 
sustentável visando à preser-
vação ambiental, o Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região 
- TRF5 realizou, na tarde de 
ontem (31), a doação de mate-
riais recicláveis, como papelão, 
plástico, vidro e metal, para a 
Cooperativa de Trabalho de 
Catadores de Resíduos Sólidos 
e Recicláveis (Coopagres).

O desembar-
gador federal 
do TRF5 e 
membro efe-
tivo do Tribu-
nal Regional 
Eleitoral de 
Pernam-
buco (TRE-
-PE), Edilson 
Nobre, será 

agraciado, na próxima segunda 
(5), com a Medalha do Mérito Elei-
toral Frei Caneca, classe ouro. Na 
ocasião, também serão condeco-
rados o ministro do STJ Napoleão 
Nunes Maia Filho e o juiz federal 
da Seção Judiciária do Rio Grande 
do Norte Ivan Lira. A condeco-
ração, que é dividida nas classes 
Ouro, Prata e Bronze, é dada em 
homenagem aos serviços presta-
dos à Justiça Eleitoral.


