
29
www.trf5.gov.br

Jornal Mural Diário Produzido pelas
Seções de Comunicação Social  e Editoração Eletrônica do Tribunal Regional Federal da 5ª Região

Setembro

Edição nº 1083

Fotos: Getulio Bessoni

SEGUNDA

Aniversariantes
Patrícia Coutinho Corrêa Gondim
Gab. Des. Vladimir Carvalho

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Depois de reduzir o consumo de
papel, plástico e água, a meta do
Comitê Socioambiental é diminuir o
gasto de energia elétrica no Tribunal.
Uma palestra sobre Eficiência
Energética foi a largada de um projeto
maior a ser implementado pelo TRF5
com vistas ao desenvolvimento
sustentável. A Diretoria Geral convidou
o engenheiro Dario Soares, diretor da
Divisão de Eficiência Energética e
Desenvolvimento Tecnológico da
Chesf, para falar sobre o assunto para
servidores da área administrativa. Além
da diretora-geral Sorária Caio,
participaram do encontro os diretores
Vladislave Leite (Secretaria
Administrativa), Ricardo Bouwman

Desenvolvimento sustentável é meta do TRF5

(Material e Patrimônio) e Ariberto Alves
(Administração Predial), membros do
Comitê Socioambiental e das equipes de
Licitação, Engenharia e Arquitetura do
TRF5. Na visão do palestrante, a criação

de uma Comissão
Interna de Gestão de
Energia e Água é o
primeiro passo para
alcançar o objetivo de
reduzir o consumo e sugeriu
incluir nas licitações
equipamentos com o selo
Procel (garantia de reduzido
consumo energético). “É preciso
pensar no custo total e não
apenas no preço de aquisição.
Produto que consome menos

energia pode até ser mais caro, mas em
pouco tempo se recupera a diferença
com a economia no consumo, sem falar
no ganho para o meio ambiente”,
argumentou o palestrante.

O Conselho da Justiça Federal (CJF)
aprovou a resolução permitindo que a
intimação dos atos processuais (JEFs
e turmas recursais) seja efetivada,
preferencialmente, com a utilização de
sistema eletrônico. O usuário deverá
fazer o cadastro para receber a
intimação eletrônica. Esse
cadastramento pode ser feito no
Juizado com a identificação presencial

do usuário, que será registrado no
sistema e receberá senha de acesso
individual e intransferível. As
intimações eletrônicas dispensam
publicação em Diário Oficial
convencional ou eletrônico. Nos casos
urgentes, quando a intimação feita
eletronicamente possa causar prejuízo
às partes, o juiz poderá determinar
outra forma de intimação.

Com o objetivo de orientar jovens que
estagiam no TRF5, o Setor de
Psicologia da DAMS implantou o
Programa Busca Saudável.
Direcionado aos estagiários de nível
médio, o programa presta consultoria
aos jovens, através de orientações
sobre emprego e como se preparar
para os processos seletivos que terão
de enfrentar. O projeto ainda ensina
estratégias para o controle emocional
dos participantes e orienta sobre o
estilo de vida saudável (física e
psicológica), estimulando a prática de
atividades físicas e a boa alimentação.
Os estagiários interessados em
participar do programa devem obter
mais informações pelo ramal 9258.

A Controladoria-Geral da União (CGU)
promove o 3º Concurso de Monografias.
Os temas, para o concurso que inscreve
trabalhos nas categorias profissional e
universitária, são Prevenção à Corrupção
e Combate à Corrupção. O prazo final
para entrega dos trabalhos é até o dia 13
de outubro. Informações: www.cgu.gov.br,
www.esaf.fazenda.gov.br ou pelo
telefone (61) 3412-6018.

CGU promove III
Concurso de Monografias

Intimação por meio eletrônico

As fotos de eventos ocorridos no
Tribunal podem ser acessadas na
Intranet. O usuário deve clicar em

SERVIÇOS e escolher a opção
GALERIA DE FOTOS DE

EVENTOS.

Fotos de eventos

Visite a sala da Asserjufe (16º an-
dar) e se informe sobre as vanta-
gens oferecidas aos associados.

Informações: 9581.

Asserjufe

Programa Busca
Saudável ajuda
estagiários


