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Magistrados vão integrar missão
do Exército no Amazonas

TRF5 realiza
mapeamento de
processos

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Gripe suína Gripe suína Gripe suína Gripe suína Gripe suína 

Os sintomas da gripe suína são seme-
lhantes aos produzidos por gripes co-
muns, incluindo febre, tosse, garganta
inflamada, dores no corpo, sensação
de frio e fadiga. No momento, a maioria
dos casos no mundo parecem ser
brandos, com exceção do registro de
mortes no México e nos Estados Uni-
dos. Evite contato com pessoas que
apresentem febre e tosse. Devem ser
intensificadas medidas de higiene habi-
tuais, como cobrir a boca e o nariz
quando tossir ou espirrar, além de lavar
as mãos com frequência.
 
Fonte: DAMS/Seção de Saúde

No período de
20 a 23 de
maio, o juiz fe-
deral Marco Bru-
no Miranda Cle-
mentino (titular
da 3ª Vara Fe-
deral do Rio
Grande do Nor-
te) vai integrar
uma missão do
Exército Brasi-
leiro, na cidade de São Gabriel da Ca-
choeira, no Amazonas. Além do juiz Mar-
co Bruno, que representará os magistra-

dos de primeiro
grau, a missão
contará com a
presença do mi-
nistro Hamilton
Carvalhido (Su-
perior Tribunal
de Justiça), cor-
regedor geral
da Justiça Fe-
deral. A iniciativa
tem por objetivo

mostrar a representantes do Poder Judi-
ciário brasileiro a instalação da corpora-
ção em área de fronteira.

Diariamente, gestores e servi-
dores do TRF5 participam de
reuniões sobre o Sistema de Mapea-
mento de Processos, além de videocon-
ferências de validação. Essas reuniões
têm o objetivo de munir os envolvidos
(mapeadores, entrevistadores e especia-
listas) com os subsídios pré-estabeleci-
dos a fim de facilitar o desenvolvimento
de cada uma das tarefas. A ideia, segun-
do os organizadores, é fazer o mapea-
mento de todas as atividades administra-
tivas do TRF5. O evento, organizado
pelo Conselho da Justiça Federal (CJF),
faz parte do Sistema Integrado de Ges-
tão da Justiça Federal (SIGJUS) que pre-
tende uniformizar as rotinas administrati-
vas da Justiça Federal.Frequência de estagiáriosAvisos importantes

Para facilitar o controle no pagamento
do auxílio-transporte, o Setor de Acom-
panhamento de Estágio de Nível Supe-
rior lembra que a frequência dos esta-
giários deve ser entregue até hoje. O
cumprimento do prazo é necessário
para que o pagamento da bolsa e do
auxílio-transporte ocorram até o 5º dia
útil do mês. Informações com Miriam,
ramal 9835.

Auxílio-saúde
O Setor de Benefícios do TRF5 lem-
bra que servidores inscritos no Pro-
grama Auxílio-Saúde deverão apre-
sentar  os recibos de pagamento do
Plano de Saúde, com os valores indi-
vidualizados, no primeiro dia útil de
cada  mês. Informações com Zélia ou
Danielle, ramal 9865.
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