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A
JFPB terá 2ª praça 
de leilão judicial

Reposição de
Ginástica laboral

Magistrados da 5ª Região participam de capacitação em Gestão de Pessoas 

de Maio

SEGUNDA

STI solicita adoção de hábitos sustentáveis 

Aniversariantes
Maria do Socorro Vieira de Melo Gusmão
Divisão de Protocolo e Distribuição

Andréa Carvalho de Mello Rego
Divisão da 1ª Turma

Laurineide Almeida Godoi
Secretaria Judiciária

Anastácia Barros de Figueiredo
Gab. Des. Fed. Paulo Cordeiro

Letícia Nogueira Cox
Gab. Des. Fed. Manoel Erhardt

Rafaela Santos Costa
Gab. Des. Federal Fernando Braga

Elizete Maria do Nascimento
Soservi - Limpeza

Subsecretaria 
de Tecnologia 

da Informação - STI 
solicita a todos os 
servidores que sejam 
adotadas algumas 
medidas, com vis-
tas ao uso racional 
de recursos e, con-
sequentemente, à 
incorporação de 
práticas sustentáveis 
ao dia a dia da Cor-
te. Para isso, informa 
que todas as impressoras instala-
das no Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região oferecem a opção de 
impressão de documentos frente e 
verso, em uma mesma folha. Caso 
o usuário tenha alguma dúvida 
sobre como pôr em prática esta 
opção, pode entrar em contato 

com a Central de Serviços de TI, 
por meio do ramal 9001, ou pelo 
endereço atendimento@trf5.jus.br. 
A STI pede ainda que, em havendo 
a necessidade de partilhar docu-
mentos, seja dada preferência ao 
envio de e-mails, em detrimento 
da impressão. Outra dica é apagar 

o monitor, sempre 
que a ausência do 
local de trabalho for 
superior a 15 minu-
tos. E por fim, sempre 
desligar os computa-
dores, scanners, im-
pressoras e as luzes 
do setor, ao fim do 
expediente. 
PLSTRF5 – Publicado 
no início deste mês, 
o Plano de Logística 
Sustentável do Tribu-

nal Regional Federal da 5ª Região 
- PLSTRF5 pretende reduzir em 
30% o volume de impressões e de 
gasto com tonner e em 2% o con-
sumo anual de energia até 2020. 
Estas metas foram estabelecidas 
com base na média de consumo 
dos últimos anos. 

A Escola de Magistratura Federal 
da 5ª Região - Esmafe, em con-
vênio com a Escola Nacional de 
Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados - Enfam, promove  
hoje e amanhã o curso de Gestão 
de Pessoas, destinado aos magis-

trados da 5ª Região. A capacitação 
será realizada na modalidade a 
distância, no ambiente virtual da 
Enfam, como parte do Plano Na-
cional de Aperfeiçoamento e de 
Pesquisas para Juízes Federais. De 
acordo com a Esmafe, foram ins-

critos 17 magistrados , que vão 
receber orientações sobre Gestão 
de Pessoas e Liderança, Desenvol-
vimento de Equipes e Motivação 
de Pessoas, Comunicação, Nego-
ciação e Condução de Reuniões 
Produtivas e Gestão do Desempe-

Segurança - A fim de ga-
rantir a segurança de servi-
dores e visitantes, todos os 
214 extintores de incêndio 
do Tribunal Regional da 5ª 
Região e seus anexos estão 
sendo enviados à empresa 
especializada, para manu-
tenção e recarga. Segundo 
o supervisor da Seção de 
Segurança, Gilvan da Silva, 
com vistas a não deixar os 
prédios desacobertados do material 
de prevenção ao fogo, foi elaborado 
um plano de remessa em cinco eta-

pas. A expectativa é de que todos 
os equipamentos estejam prontos 
em 30 dias.

O Núcleo de Assistência à Saúde 
informa que os servidores que fa-
zem aula de ginástica laboral com o 
fisioterapeuta Claudemir Lima terão 
suas sessões repostas pela profes-
sora Camila Santos nesta semana.

nho. O objetivo geral do curso é 
instrumentalizar os magistrados 
para desenvolverem competências 
relativas à gestão e à liderança, 
com foco no novo contexto de 
gestão de pessoas no âmbito do 
Poder Judiciário Brasileiro.

A segunda praça do “Leilão Efi-
caz” da Justiça Federal na Paraí-
ba - JFPB será realizada amanhã, 
a partir das 9h, no auditório da 
sede, em João Pessoa, como 
também por videoconferência 
nas subseções judiciárias de 
Campina Grande, Sousa, Montei-
ro, Patos e Guarabira. O leilão re-
úne bens relacionados a proces-
sos em tramitação nas 5ª, 8ª, 10ª, 
11ª, 12ª e 14ª varas, como peças 
de roupas, automóveis, imóveis, 
aparelhos eletroeletrônicos e 
equipamentos para escritórios. 
O edital está disponível no www.
jfpb.jus.br.


