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Curso de Excel

Salas de consulta médica do NAS terão isolamento acústico

de Maio

TERÇA

Aniversariantes
Semana do Meio Ambiente

Inscrições para Concurso de sustentabilidade 
e oficina com garrafas pet estão abertas

Maria Isabella da Motta Reis
Secretaria de Administrativa
Telma Lisot de Miranda
Divisão da 4ª Turma
Tereza Cristina Rabelo Pessoa de Mello
Gab. Des. Fed. Carlos Rebêlo Júnior
Thaís Martins Batista
Subsecretaria de Pessoals ações para cons-

cientizar os servido-
res sobre a importância 
da preservação ambiental 
e da participação em pro-
jetos sustentáveis acon-
tecem o ano inteiro no 
Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5, mas 
ganharão ainda mais 
força no próximo mês, 
com a realização da Se-
mana do Meio Ambiente. 
De 3 a 7 de junho, várias ativida-
des serão promovidas, entre elas, 
o I Concurso de Sustentabilidade 
do TRF5 e a oficina de transfor-
mação de garrafas pet em jarros. 
O Concurso, com o tema “Ideias 
sustentáveis”, terá duas categorias: 
“Redução no consumo de papel/
impressão” e “Qualidade de vida 
no Trabalho”. Cada ideia poderá 
ter de 1 a 3 participantes e só será 
permitido escolher uma única ca-
tegoria. As inscrições estão abertas 
a partir de hoje (21) e seguem até 
o próximo dia 31, através do email 
socioambiental@trf5.jus.br. Na 

A

As salas de consultas médicas 
do Núcleo de Assistência à Saú-
de do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região - TRF5 receberão 
isolamento acústico. A medida 
visa a intensificar o sigilo das 

Homenagem

mensagem, os candidatos devem 
indicar nome, setor, categoria esco-
lhida, a ideia de boa prática, como 
a sugestão pode ser implantada 
no Tribunal, e um breve comentá-
rio sobre a relevância da ideia. Os 

critérios para escolher os melhores 
projetos levarão em conta ques-
tões como ineditismo, viabilidade 
de aplicação, criatividade e baixo 
custo para implantação. Os vence-
dores serão conhecidos no dia 7/6. 
O edital do concurso está disponí-
vel na intranet do TRF5: www.intra-
net.trf5.gov.br. 
Oficina – Já a oficina de transforma-
ção de garrafas pet em jarros será 
dirigida pela ONG Moradia e Cida-
dania - Projeto Reciclar e Preservar. 
Para participar, o servidor deverá 
enviar seus dados (nome, matrícula 
e setor) para o e-mail socioambien-
tal@trf5.jus.br até o próximo dia 30. 
Cada participante deverá levar sua 
garrafa pet. Vagas limitadas!

consultas médicas, odontológicas 
e de psicologia realizadas na uni-
dade. Segundo a diretora do NAS, 
Degilane Chaves, tal sigilo é ine-
rente ao trabalho do profissional 
de saúde. “Além disso, essa inter-

venção é importante sobretudo 
para evitar constrangimentos do 
paciente”. Ainda na área de saúde, 
os três consultórios odontológi-
cos do edifício-sede passarão por 
serviços de manutenção preventi-

va e corretiva. Os atos referentes 
aos dois serviços no NAS foram 
publicados no Diário Eletrônico 
Administrativo de quinta e sexta-
-feira passadas (16 e 17/05), res-
pectivamente. 

Posse no TRE - O desembargador federal 
Manoel de Oliveira Erhardt tomou posse, 
ontem (20), no cargo de desembargador 
eleitoral substituto do Tribunal Regional 
Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE). O ma-
gistrado é um dos representantes da Justi-
ça Federal no órgão eleitoral. O titular é o 
desembargador federal Edilson Nobre, que 
assumiu no mês passado. 

O desembargador federal Rogério 
Fialho recebeu a Medalha e Diplo-
ma do Mérito Judiciário, na cate-
goria Alta Distinção, na solenidade 
realizada no Tribunal de Justiça da 
Paraíba (TJPB), no último sábado 
(18). A medalha é conferida àque-
les que tenham se dedicado ao 
estudo do Direito ou prestado re-
levantes serviços ao Poder Judici-
ário e à Justiça brasileira. Também 
receberam a honraria a ministra 
do Supremo Tribunal Federal, 
Cármem Lúcia Antunes Rocha, e o 
vice-procurador geral da Repúbli-
ca, Luciano Mariz Maia.

Na tarde de ontem (20), 16 servido-
res do TRF5 participaram da pri-
meira aula de mais uma turma do 
curso de Excel básico, promovido 
pela Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação. As aulas são ministra-
das pelo servidor Johnmary Araújo 
e seguem até a próxima quinta-fei-
ra (23), das 14h às 17h, na Esmafe.


