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Aniversariantes

14 Janeiro

QUINTA

O desembargador federal Marcelo
Navarro (vice-presidente, no exercício da
Presidência), presidiu, ontem, a primeira
sessão plenária de 2010 no TRF da 5ª
Região. Em seguida, prestigiou a
solenidade de Passagem de Comando
da Base Aérea do Recife do cel Av
Robson Roger Garcia Tavares de Melo
ao cel Av João Maurício Marques
Magalhães. O evento foi realizado no II
Comando Aéreo Regional (COMAR), em
Boa Viagem.
POSSE NA OAB - Na noite de terça-
feira, o magistrado acompanhou a
cerimônia de posse da Ordem dos
Advogados do Brasil, Seccional
Pernambuco (OAB-PE). Além do

Marcelo Navarro preside 1ª
sessão plenária de 2010

Para executar a limpeza dos espelhos
d´água (térreo do edifício-sede), o Tri-
bunal dispõe, agora, de um equipamen-
to de proteção individual. Trata-se de
um macacão confeccionado em
laminado de PVC reforçado, incluindo
botas soldadas eletronicamente, usado
pelo terceirizado responsável pela
manutenção e limpeza do local. O novo
equipamento atende às normas de

engenharia de segurança e instrução
normativa do Ministério do Trabalho,
estabelecidas pelo TRF5 no contrato
com a prestadora do serviço. Segundo o
diretor do Núcleo de Serviços Gerais e
Meio Ambiente da DIAP, Antonio
Macedo, “nos últimos meses foram
intensificados serviços que visam à
manutenção do prédio e à preservação
ambiental, atendendo às diretrizes do

Comitê Socioambiental”.  Entre as
ações implementadas estão a limpeza
do mangue, controle de roedores,
retirada de entulhos, controle
hidrossanitário (fiscalização de
reservatórios, lixeiras e limpeza do
sistema de esgotamento sanitário), além
da coleta seletiva e descontaminação
de lâmpadas fluorescentes queimadas,
através da retirada do mercúrio.

O NDRH solicita aos diretores e
chefes de gabinete que entre-
guem as avaliações de servido-
res relativas aos períodos dez/2008 a
dez/2009 e jan/2009 a jan/2010, para
que sejam preparadas as portarias de
concessão de progressão e promoção
funcional. As fichas preenchidas do
Sistema de Avaliação de Desempenho
Funcional (Siades) devem estar
assinadas pelo avaliador e avaliado. No
caso de formulários de servidores em
período probatório (menos de 36 meses
de exercício) deverão retornar apenas as
cópias das avaliações. Informações:
9804 ou soraya@trf5.jus.br.

Avaliação de
desempenho
funcional

presidente Henrique Mariano, foram
empossados os membros da nova
Diretoria, Conselho Seccional e Diretoria
da Caixa de Assistência aos Advogados
de Pernambuco (CAAPE) para o triênio
2010/2012.
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