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Vice-presidente do TRF5 destaca
importância do Comitê de Obras

Estagiários têm
página na
Intranet

Promulgação do Estatuto da
Criança e do Adolescente (1990)

Dia do Engenheiro Sanitarista
Dia Mundial do Rock

Cuidados com a saúde

A valorização do
Comitê Técnico
para a eficiente
gestão das obras
da Justiça Federal
foi enfatizada pelo
vice-presidente do
TRF5, desembar-
gador federal Mar-
celo Navarro, na abertura do “Encontro
dos Técnicos de Obras da 5ª Região”,
ocorrido na sexta-feira, na sede da Es-
mafe5. A Resolução do Conselho da
Justiça Federal que criou o CTO e o Ca-
dastro de Imóveis da Justiça Federal

(CADI-JUS) foram
os principais te-
mas abordados
no evento, que
ainda incluiu a
composição de
Varas, avaliação
dos prédios e ne-
cessidades refe-

rentes às edificações da Justiça Federal.
O Encontro reuniu engenheiros e arquite-
tos, entre outros profissionais das áreas
de Orçamento, Administração Predial e
Engenharia do TRF da 5ª Região e das
seis Seções Judiciárias vinculadas.

TRF5 doa veículo ao Centro
de Telemática do Exército
A parceria entre o TRF5 e o Comando Militar do
Nordeste ganhou mais um reforço com a doação
de um veículo, que estava em desuso nesta Cor-
te, para ser utilizado no 5º Centro de Telemática
de Área (CTA) do Exército. A entrega foi formalizada na sexta-feira, durante encontro
entre o Cel. Alairton Almeida Callai (Chefe do 5º CTA) e os diretores do TRF5 Sorária
Caio (diretora-geral) e Carlos Maurício Melo (Apoio Especial). A parceria entre as
duas instituições já possibilitou a realização de cursos de informática para crianças do
Pilar e está em discussão o projeto de construção de uma quadra poliesportiva na
Escola do Pilar, entre outras ações de responsabilidade social.

Informática atende
chamados pelo 9001
A Subsecretaria de Informática lem-
bra aos servidores que o acesso à
Central de Atendimento de TI conti-
nua disponível pelo ramal 9001 e
pelo e-mail atendimento@trf5.jus.br.
Desde o final de janeiro, as solicita-
ções de intervenção nos computado-
res do Tribunal estão sendo realiza-
das por este caminho, com o objetivo
de acelerar a resposta ao usuário. A
equipe da Informática ainda reforça a
necessidade de usar o 9001, devido
à deficiência de ramais disponíveis
por conta de problemas na Central
Telefônica do TRF5, já com solução
em andamento pela DIAP.

Alairton Callai, Carlos Melo
e Sorária Caio

O Setor de Acom-
panhamento de Es-
tágio de Nível Su-
perior informa que
está disponível, na
Intranet, o Portal do Estagiário, contendo
informações úteis para estagiários e
supervisores. Nesse espaço, os estu-
dantes poderão tirar dúvidas sobre direi-
tos e deveres do estagiário do TRF5,
além de dicas e perguntas mais frequen-
tes. Para acessar a página do estagiário,
basta clicar no banner Estagiário, no can-
to direito da página principal da Intranet.
Outras informações: 9835.

O Núcleo de Assistência à Saúde do
TRF5 adverte os servidores sobre os cui-
dados que devem ser tomados para pre-
venir gripes e conjuntivites, entre outras
doenças comuns no período de inverno.
Para evitar a conjuntivite é preciso lavar as
mãos com frequência, não coçar os olhos
e nem compartilhar toalhas, lenços, sabo-
netes ou maquiagem. Com relação às gri-
pes e resfriados, deve-se manter uma ali-
mentação adequada e, sempre que pos-
sível, evitar aglomerações.

As fotos de eventos do Tribunal po-
dem ser acessadas na Intranet. Bas-

ta digitar www.intranet.trf5.gov.br/
banco_de_imagens, ou clicar em

SERVIÇOS e escolher GALERIA DE
FOTOS DE EVENTOS.

Fotos de eventos
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Visite a sala da Asserjufe (16º andar) e
se informe sobre as vantagens ofereci-

das aos associados. Ramal: 9581.

Asserjufe


