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Meio Ambiente
Um ar condicionado sujo represen-

ta 158 quilos de gás carbônico a 
mais na atmosfera por ano.

Aniversariantes
Adna Bandeira Lins
Gab. Des. Fed. Paulo Roberto de O. Lima
Camilla Gabriella Barbosa Leite
Subsecretaria de Tecnologia da Informação
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Recursos Humanos prorrogam prazo para entrega do LNC

Asserjufe: venda das camisas do bloco 
Habeas Copos

Comissão Temporária de Inventário 
solicita devolução de formulários

de Fevereiro3
TERÇA

Comissão Tempo-
rária de Inventário 
2014 de Bens Físicos 

e Bens de Consumo do 
Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região - TRF5 está 
finalizando o inventário 
anual de 2014.  Entretan-
to, destaca a presidente 
da Comissão, Rosilene 
Diniz, a finalização dos 
trabalhos está depen-
dendo da devolução dos 
relatórios que foram encaminha-
dos aos setores para conferência. 
“Solicitamos a colaboração de 
todos, no sentido de agilizarem o 

encaminhamento dos relatórios 
de levantamento dos bens patri-
moniais, devidamente conferidos 
e assinados”. Rosilene ressalta 

O Núcleo de Desenvolvimento 
em Recursos Humanos (NDRH) 
avisa que o prazo para preen-
chimento do Levantamento das 
Necessidades de Capacitação 
(LNC) foi prorrogado até a próxi-
ma sexta-feira (06/02). O NDRH 
solicita que os gestores de uni-
dades ou chefia de gabinete do 
TRF5 indiquem os eventos de 

capacitação necessários para o 
melhor desempenho da área ou 
equipe de trabalho, com o obje-
tivo de construir a Programação 
de Capacitação para o exercício 
de 2015. As sugestões de treina-
mentos serão analisadas, levando 
em consideração questões legais 
e orçamentárias da Administração 
do TRF5, e deverão ser aprova-

das pela Presidência. Tais 
capacitações integram 
a Estratégia da Justi-
ça Federal 2015/2020 e 
são recomendadas pelo 
Tribunal de Contas da 
União - TCU. O formu-
lário deverá ser enviado 
para o e-mail ndrh-trei-
namento@trf5.jus.br.

A Associação dos Servidores da 
Justiça Federal em Pernambuco 
(Asserjufe-PE) iniciou a venda das 
camisas do bloco carnavalesco 
Habeas Copos, que este ano home-
nageia o escritor Ariano Suassuna.  
A festa será realizada no dia 6/02, 
a partir das 19h, no Clube Atlântico 
Olindense, e contará com a anima-
ção de uma orquestra de frevo e 
dos Batuqueiros do Samba. Mais 
informações com Cristiane, pelo 
ramal 9581.

a importância dos setores 
não movimentarem os bens 
permanentes, enquanto a 
comissão não concluir os 
trabalhos, conforme prevê 
a Portaria nº 00936, assina-
da em setembro passado, 
pelo desembargador fede-
ral Edilson Nobre (quando 
no exercício da Presidência 
do TRF5). Ela informou que, 
por conta das dificuldades 
enfrentadas pelos membros 

da Comissão, os trabalhos devem 
ser concluídos no final deste mês. 
Mais informações com Rosilene 
Diniz, pelo ramal 9818. OBRAS  Iniciada a montagem da estrutura de suporte do teto do Pleno


