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Aniversariantes
Juíza Federal Gisele
Sampaio Alcântara
SJCE

Juiz Federal João Bosco
Medeiros de Souza

SJPB

Ricardo César Almeida da Silva
Orçamento e Finanças
Rodrigo Torres Pereira de Sousa
Precatórios
Érika de Souza do Ó
Gab. Des. Rogério Fialho Moreira

Quinta-feira, dia 3 de junho
Janaína de Melo Oliveira
Administração Predial
Sílvio Teotônio da Silva
Soservi/Almoxarifado
Geraldo Ferreira de Lima Júnior
Orçamento e Finanças

A Comissão Temporária de Inventário
está realizando o levantamento de
materiais de 2010, que incluem bens
tombados, do Tribunal Regional Federal
da 5ª Região. Segundo Marcone
Campelo, presidente da Comissão, esse
trabalho está sendo realizado por
determinação da portaria nº 337, de 22

Tribunal elabora inventário
dos seus bens patrimoniais

O TRF5 não funcionará amanhã (03.06),
em virtude do feriado nacional dedicado
ao dia de Corpus Christi (Corpo de
Cristo), festa com data móvel celebrada
pela Igreja Católica. O dia de Corpus

Feriado

O Núcleo de
Gestão
Documental do
TRF5 deu
cumprimento ao
prazo de 45 dias,
do edital
publicado em abril passado, ao efetuar a
fragmentação de 3.200 Requisições de
Pequeno Valor (RPVs), que já haviam sido
pagas. O produto da fragmentação será
doado à ONG Moradia e Cidadania. Além
de gerar espaço físico, o descarte faz
parte das ações incluídas na Semana do
Meio Ambiente, que será realizada no
Tribunal de 7 a 11 de junho.

Produto de
fragmentação é
doado a ONG

de abril de 2010, assinada pelo
presidente do TRF5 Luiz Alberto Gurgel
de Faria, a partir da qual foi expedida
circular para todos os setores da área
administrativa, com a finalidade de que
seja apresentado um registro dos bens
existentes nas salas. Mais informações
pelo ramal 9429.

Christi é celebrado na quinta-feira
seguinte ao domingo da Santíssima
Trindade, que acontece uma semana
depois do domingo de Pentecostes. Ou
seja, 50 dias após o domingo de Páscoa.

Duas vezes por semana,
magistrados e servidores do
Tribunal têm encontro marcado
com fisioterapeutas para a
prática de ginástica laboral. Os

exercícios são realizados no próprio local de trabalho. A
proposta preventiva e terapêutica tem como principal objetivo
prevenir o aparecimento das doenças ocupacionais,
favorecendo o bem-estar físico e psíquico.

Ginástica laboral
A Organização Mundial da Saúde aponta o tabagismo passivo
como a terceira maior causa de morte evitável, só atrás do
próprio tabagismo e do alcoolismo. No Brasil, a legislação
proíbe que se fume nos restaurantes, ônibus, metrô, táxis,
postos de gasolina, aeroportos, e
outras instituições. Próximo à entrada
do TRF5, um espaço foi definido
como ponto para os fumantes, com
boa ventilação e respeitando a opção
de quem não fuma.

Respeito ao próximo

Em março deste ano, o Tribunal
implantou o sistema de papa-óleo. A
iniciativa visa recolher o óleo vegetal
que é prejudicial ao meio ambiente e
as tubulações do edifício. Através do
restaurante Buonafina, o Tribunal
produz cerca de 20 litros de óleo
mensalmente. Esse material é doado à
empresa Bumerangue Reciclagem,
responsável pelo tratamento
necessário, que irá transformar o oléo
em sabão. Contribua você
também: Traga 1 litro de
óleo e entregue no coletor
do restaurante (16º andar)
e evite a contaminação de 1
milhão de litros de água nos
lençóis freáticos.

Papa-óleo


