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A servidora Analândia Leite, do ga-
binete do desembargador federal 

Fernando Braga, anuncia a oferta de 
aluguel de um imóvel de 128 m2, em 
Boa Viagem, que dispõe de 03 quar-

tos, sala de estar e jantar, dependência 
completa de serviço, varanda e vista 

para o mar (da varanda aos quartos). 
O apartamento fica na Rua Barão de 

Souza Leão, n° 221, bloco A, apto. 901. 
O valor do aluguel, incluindo taxa con-

dominial e IPTU, é de R$ 2.200,00. Os 
telefones para contato são: 3425-9993/ 

99978-7622 / 98890-2052.
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Classificados

Terceira Turma
Magistrados participam do curso Formação de Formadores

Descarte
de Agosto

TERÇA Aniversariantes

Palestra expõe modelo adotado no TRT6
Autogestão da Saúde

desembargador Edu-
ardo Pugliesi, do Tri-

bunal Regional do Trabalho 
da 6ª Região (TRT6), e o 
diretor da Secretaria de 
Autogestão da Saúde do 
TRT6, Renatto Pinto, visita-
ram o Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região - TRF5, 
na tarde de ontem (26), 
com o objetivo de apresen-
tar aos desembargadores federais 
da 5ª Região a sua experiência 
com a implantação do Programa 
de Autogestão em Saúde – TRT6 
Saúde. A palestra é uma das ações 
realizadas pela Comissão desig-
nada para estudar a viabilidade 
de implantação de autogestão 
em saúde na Justiça Federal na 

O Dica
S e g u r a n ç a SAE

de

Segurança: um dever de todos!

Magistrados da Justiça Federal 
da 5ª Região participam, entre 
os dias 29 e 31/8, do curso “For-
mação de Formadores” (Nível 1/ 
Módulo I), promovido pela Escola 
Nacional de Formação e Aperfei-

e tem o objetivo de promover o 
desenvolvimento de competên-
cias de magistrados e servidores 
que atuam no planejamento e na 
execução de ações de formação e 
aperfeiçoamento dos juízes.

çoamento de Magistrados (Enfam), 
com apoio da Escola de Magistra-
tura Federal da 5ª Região (Esmafe) 
e da Escola Superior de Magistra-
tura da Paraíba – Esma-PB. O curso 
será na cidade de João Pessoa/PB 
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5ª Região. Durante o encontro, 
os representantes da Corte traba-
lhista abordaram questões como 
a necessidade de criação de uma 
estrutura administrativa, o planeja-
mento econômico e financeiro do 
plano, os modelos de governança 
e atendimento, as redes de assis-
tência, entre outras.

Comissão - A Comissão 
para estudo da viabilida-
de de implementação de 
autogestão em saúde na 
Justiça Federal na 5ª Re-
gião, instituída pelo Ato 
nº 46, de 8 de fevereiro de 
2019, tem o objetivo de 
analisar a possibilidade de 
oferecer aos magistrados 
e servidores a opção de 

um plano de saúde com gestão 
própria. A equipe se reúne pe-
riodicamente, para avaliar e dar 
andamento às iniciativas necessá-
rias à concretização do projeto. O 
grupo é composto de 10 integran-
tes, sendo dois magistrados e oito 
servidores de diferentes unidades 
do Tribunal.

O NAS solicita que os materiais 
infectantes e perfurocortantes, tra-
zidos pelos servidores para o des-
carte adequado, sejam entregues 
acondicionados em recipientes de 
latas, garrafas pet ou plástico rígi-
do com tampa. O objetivo é redu-
zir o risco de contaminação duran-
te o manuseio do material pelos 
profissionais do Núcleo, bem como 
diminuir o consumo de caixas de 
descarte compradas pelo Tribunal.

Reporte, por escrito, ao pessoal da 
segurança a ocorrência de vidros 
quebrados, atitudes suspeitas, en-
tre outras desconformidades que 
detectar. Seja discreto em seus co-
mentários sobre essas ocorrências.

O presidente da Terceira Tur-
ma de Julgamento do TRF5, 
desembargador federal Cid 
Marconi, comunica o cancela-
mento da sessão da próxima 
quinta-feira (29). O colegiado 
volta a se reunir normalmente 
no dia 5/9.


