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Aniversariantes

Desligue ou tire da tomada quando 
não estiver usando um eletrodomésti-
co. A função de standby de um apare-
lho usa cerca de 15% a 40% da ener-
gia consumida quando está em uso.
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Dia do Sacerdote
Dia da Empregada Doméstica

Desde que foi implantado, em setembro do 
ano passado, o Sistema Fluxus de Controle 
de Documentos e Processos Administrativos, 
Físicos e Virtuais tem proporcionado uma 
economia de papel em torno de 30% para 
o TRF5. Ferramenta de gestão integrada, 
voltada para a área administrativa, o Fluxus 
vem, ao longo dos sete meses, gerando uma 
diminuição gradativa no gasto de papel.  Em 
setembro foram solicitadas 954 resmas ao 
Almoxarifado do Tribunal. No mês seguinte, 
foram requisitadas 656, ou seja, menos 298. 
Com a migração do antigo sistema, SIGA, 
para o Fluxus, o novo sistema herdou 160 mil 
documentos e 700 mil movimentações. De 
setembro de 2010 a abril deste ano, foram 
cadastrados 1.732 processos e 22.585 docu-

Sistema Fluxus: o meio ambiente agradece

Treinamento - E se você quer fazer parte 
desse movimento de proteção e defesa do 
meio ambiente, o Núcleo de Gestão Docu-
mental está organizando mais uma turma 
para treinamento no Sistema FLUXUS. Com 
20 vagas, a capacitação acontecerá no dia 4 
de maio, das 14h às 18h, na sala 3 do Ane-
xo I da Escola da Magistratura Federal da 5ª 

O desembargador federal Francisco Barros Dias fará 
palestra sobre o “Projeto de Reforma do Código de 
Processo Civil – Repercussões na Atividade do Oficial de 
Justiça”, durante o IV Encontro Regional de Oficiais de 
Justiça Avaliadores Federais - Nordeste II, que será rea-
lizado nos dias 17 e 18 de junho, em Natal (RN). O tema 
central do evento é “Saúde e Trabalho: Desafios e Pers-
pectivas do Oficialato”. As inscrições já estão abertas. 
Mais informações através do site: http://www.atualeven-
tos.com/assojafrn/ ou do e-mail: contato@atualeven-
tos.com Informações ainda pelos telefones: (84) 3219-
6611/9986-8755/9987-3107.

O servidor Ricardo Bouwman Filho está 
no TRF desde 1989. Em seus 21 anos de 
Tribunal, já passou por vários setores e, 
há dois anos e sete meses, está lotado 
como diretor da Subsecretaria de Mate-
rial e Patrimônio. Torcedor do Sport, no 
tempo livre gosta 
de curtir com a 
família, praticar 
corrida e jogar 
sinuca. “O TRF5 é 
um excelente am-
biente de trabalho. 
A convivência com 
os colegas é muito 
prazerosa”, co-
menta, satisfeito.

Entre a família e o trabalho

mentos, e movimentados 27.246 e 40.042, 
respectivamente. Se considerarmos uma 
página por documento, teríamos, nesse pe-
ríodo, mais de 90 mil folhas de papel econo-
mizadas, representando mais de 180 resmas. 
Além de proporcionar agilidade, precisão e 
economia de tempo e esforços, o sistema 
está em consonância com os novos tempos, 
de consciência ecológica e ambiental. 

Região. Os interessados devem entrar em 
contato através dos ramais 9467 e 9181 ou 
pelo e-mail: ged@trf5.jus.br.

A Justiça Federal em Alagoas (JFAL) realiza 
até a próxima sexta-feira (29) a inspeção 
ordinária anual. Nesse período, não haverá 
expediente externo e os prazos processuais 
estão suspensos até o próximo dia útil, 2 
de maio.  O objetivo é analisar os processos 
que tramitam em cada uma das varas fe-
derais pelos  respectivos magistrados.  Du-
rante a inspeção, somente são analisados 
casos excepcionais, como pedidos, ações e 
medidas destinadas a evitar o perecimen-
to de direitos e a assegurar a liberdade de 
locomoção.

JFAL realiza inspeçãoBarros Dias faz palestra para oficiais de Justiça

Economize energia


