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Gabinetes são vencedores da gincana
do II São João Solidário
A gincana do II São João Solidário do
TRF5 arrecadou este ano 61 colchões,
246 cobertores, 196 cestas básicas e
223 pacotes de alimentos sortidos (en-
tre feijão, açúcar, arroz, etc). O prêmio
para os ganhadores será entregue dia
11 de julho. Os Gabinetes, que lidera-
ram toda a competição, ficaram em pri-
meiro lugar com 4.602 pontos. Em se-
gundo, a Diretoria Geral com 2.406

pontos, seguidos da Secretária
Administrativa com 2.060. Já a
Presidência ficou em quarto lugar
com 1.392 pontos e a Secretária
Judiciária em quinto, com 936
pontos. Ontem as doações segui-
ram para a Escola do Pilar, mas
só serão distribuídas no dia 25,
durante as comemorações do
Dia dos Pais.

Servidor lança
segundo livro
O lançamento
do segundo
livro do servi-
dor Wolney
Mororó (Co-

municação Social)
“Causos e Crônicas
– do que vi e ouvi
dizer”, será nesta
quinta-feira, a partir das 19h, na sede do
Sindicato dos Servidores do Judiciário
Federal (Sintrajuf/PE), em Santo Amaro.
A obra reúne  uma coletânea de crônicas
do cotidiano, além de estórias
vivenciadas pelo autor e outras narradas
por terceiros.

Parada no CPD e
na subestação
elétrica
Administração Predial informa
que, no próximo final de semana
(12 e 13 de julho), haverá parali-
sação no Centro de Processamento  de
Dados (CPD) e  na subestação elétrica.
A parada foi programada para serviço de
manutenção na rede. O fornecimento de
energia elétrica será paralisado das 8 às
18h do sábado. Já a rede de Informática
ficará suspensa das 8h do sábado até às
18h do domingo. Nesse período, não
será possível o acesso à página do
TRF5, Intranet, correio eletrônico, con-
sultas processuais e demais serviços.

Presidente José Baptista instala
Vara Federal em Alagoas
O presidente do Tribunal
Regional Federal da 5ª
Região (TRF5), desem-
bargador federal José
Baptista de Almeida Filho,
instala na próxima segun-
da-feira, dia 14, a 7ª Vara
federal de União dos Pal-
mares, em  Alagoas. A
solenidade  ocorrerá às
10h, na sede da Vara, e
contará com a participa-
ção do presidente do Su-
perior Tribunal de Justiça,

ministro Humberto Go-
mes de Barros, e do dire-
tor do Foro em exercício
da Seção Judiciária de
Alagoas, juiz federal An-
dré Luiz Granja. A vara
federal de União dos Pal-
mares será a segunda a
ser instalada no interior
de Alagoas. A primeira (a
8ª Vara) foi instalada no
município de Arapiraca e
tem abrangência sobre
46 municípios.
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Para evitar o
desperdício de
água, não lave pisos
e calçadas com man-
gueira. Use vassoura e
balde, reutilizando a água da
limpeza das roupas. E lembre-se
de que a cada copo de água que
você toma, outros dois copos
são gastos para lavá-lo. Por isso,
combata o  desperdício em qual-
quer circunstância.

Fonte: www.greenpeace.org.br


