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SEGUNDA
Semana da Música

O Conselho de Admi-
nistração do TRF da
5ª Região aprovou a
Resolução de nº 23/
2009 que disciplina
os serviços ofereci-
dos pela Biblioteca
desta Corte e prevê
sanções nas
situações de infração. Uma das inova-
ções trazidas pela norma interna foi a
estipulação de multa no valor de R$ 2
por dia de atraso na entrega dos livros e
periódicos. Outra novidade foi a deter-
minação do prazo de 30 dias, a contar da

Tribunal disciplina serviços
e normas de sua Biblioteca

notificação do usuá-
rio, para devolução
ou ressarcimento da
obra desviada ou
danificada. A partir de
agora, todo servidor
deverá assinar um
termo de
compromisso com a

instituição assumindo responsabilidade
pelo empréstimo. Em caso de
desligamento ou transferência do
Tribunal, o servidor deverá apresentar à
Subsecretaria de Pessoal declaração de
nada consta fornecida pela Biblioteca.

O segundo dia do Fórum Regional de
Arquivos Judiciais, realizado no auditó-
rio do Pleno do TRF5, iniciou com a pa-
lestra “Padrões para a Gestão de Do-
cumentos no Judiciário”, proferida pelo
juiz federal Alexandre Libonati (diretor
do Foro da Seção Judiciária do Rio de
Janeiro), que destacou a eficácia e apli-
cabilidade da gestão de documentos. À
tarde, os trabalhos recomeçaram com a
plenária “Políticas e estratégias para
Gestão Documental no Judiciário”, pre-
sidida pelo servidor João Carlos Caval-
canti (secretário judiciário do Tribunal de
Justiça de Pernambuco). No final da tar-
de, a desembargadora federal Margarida
Cantarelli (TRF5) e os desembargado-
res Eneida Araújo (presidente do TRT6)
e Bartolomeu Bueno (vice-presidente
do TJPE) comandaram a solenidade de
encerramento do evento.

A partir do próximo dia 23, servidores
do TRF5 poderão contar com a como-
didade dos serviços de lava-jato no lo-
cal de trabalho, realizados pela empresa
de limpeza automotiva Drylivery, trazida
para o Tribunal pela Asserjufe/PE. A
proposta da empresa é ecologicamente
correta, já que economiza até 300 litros
de água em cada lavagem, conta com
fonte própria de energia e, por utilizar

Lavagem de carro
ecologicamente correta

tapetes de borracha embaixo do carro
durante o procedimento para não sujar
o estacionamento. O serviço é particular
e para solicitá-lo é só ligar para 9090.
Informações: 9461.

NOVOS
MESTRES

O papel desta Corte de Justiça na
construção da cidadania foi o tema
abordado pela servidora Inocência
Maria da Conceição Brito Viana, em
sua dissertação de Mestrado pela
UFPE intitulada “Construção da
Cidadania: Contribuição do Tribunal
Regional Federal da 5ª Região”. A
pesquisa da servidora foi em busca do
papel social do TRF5, que vai além de
julgamento de processos. Em seus
estudos, tiveram destaque três
projetos: a alfabetização de servidores
terceirizados, através da Telessala; o
Adolescente Aprendiz, destinado a
estudantes de escolas públicas
estaduais; e a parceria com a
comunidade do Pilar, através de
campanhas beneficentes e ações
educativas, a exemplo de formação de
uma biblioteca e melhorias na
infraestrutura da Escola do Pilar.

Inocência Viana

(Informações: Pessoal, DIAP e NAS)

Desembargadores
encerram fórum sobre
arquivos judiciais

Bartolomeu Bueno, Eneida Araújo
e Margarida Cantarelli


