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Gincana sustentável do TRF5 já tem os vencedores da 2ª edição

Curso de Previdência Complementar

Formação de 
Formadores

de Outubro

QUARTA

Aniversariantes

SIAP realiza trabalhos de revisão na 
central de ar-condicionado

Subsecretaria de In-
fraestrutura e Admi-

nistração Predial (SIAP) do 
Tribunal Regional Federal da 
5ª Região - TRF5 deu início, 
na última quinta-feira (26), 
aos trabalhos de revisão dos 
compressores da central de 
ar-condicionado do Tribunal 
(overhaul). Os serviços são 
necessários para atender às 
normas técnicas do fabri-
cante dos equipamentos e 
ao Plano de Manutenções Preven-
tivas e Corretivas, elaborado pela 
SIAP para prolongar a vida útil dos 
equipamentos e reduzir o risco de 
panes. Para minimizar um eventual 
desconforto no sistema de climati-
zação, a SIAP definiu como estraté-
gia de ação revisar dois compres-

A

A gincana sustentável do TRF5, 
que começou como uma brinca-
deira no mês de julho, ganhou 
força e já está na 2ª edição. Du-
rante os meses de agosto e se-
tembro, os auxiliares de serviços 
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sores por vez, considerando que 
a central tem dez, com atividades 
realizadas também no período da 
noite e nos finais de semana.  Ape-
sar disso, a SIAP pede a compreen-
são dos usuários das dependências 
da Corte, pois, mesmo com as me-
didas adotadas para minimizar os 

dupla vencedora já foram divulga-
dos: Ana e Everaldo, do 8º andar. 
Em dois meses, eles conseguiram 
coletar 72 kg de material reciclá-
vel e receberão como prêmio um 
liquidificador e uma sanduichei-

gerais participaram da competi-
ção, que irá premiar aqueles que 
coletaram a maior quantidade de 
materiais recicláveis, como plás-
tico, vidro e metal, nos andares 
onde trabalham. Os nomes da 

transtornos, poderá haver um 
comprometimento de 20% da 
capacidade total do sistema. A 
expectativa é de que os traba-
lhos sejam concluídos em 50 
dias. 
Suportes – Também estão em 
andamento os serviços de re-
forço e recuperação das tubu-
lações de ferro utilizadas nos 
suportes metálicos da central 
de ar-condicionado. Todo o 
material foi reaproveitado dos 

postes de iluminação que eram da 
Esmafe e que foram substituídos 
por novos, com luminárias do tipo 
led. Até agora, seis postes que 
seriam descartados foram recupe-
rados, para serem utilizados como 
suportes, gerando uma economia 
nos custos do Tribunal.

ra, respectivamente. A premiação 
será realizada na sexta-feira (4), no 
mezanino do Tribunal. A gincana 
foi idealizada pela terceirizada do 
serviço de limpeza Marinilza Silva, 
com apoio da Seção Socioambien-

Juíza Federal - Sheila Pinto Giordano, filha 
dos servidores do TRF5 Maria Alice Pinto 
Giordano (Assessoria Especial da Presidência) 
e Moacir Giordano (Subsecretaria de Tecno-
logia da Informação), tomou posse, na últi-
ma sexta-feira (30), como juíza federal subs-
tituta da Justiça Federal da 3ª Região. Sheila 
foi estagiária da 9ª Vara Federal da SJPE.

Terminou ontem (1º), 
na Esmafe, o Módulo 3 
- Nível 1 do Curso For-
mação de Formadores, 
cujo objetivo é capa-
citar magistrados para 
atuar nas atividades de ensino e 
na multiplicação do conhecimen-
to.  Mais de 20 juízes federais da 
5ª Região participaram das aulas. 
O diretor da Escola, desembarga-
dor federal Rogério Fialho Moreira, 
participou da abertura e do encer-
ramento das atividades.

O Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos do TRF5 pro-
move, entre os dias 10 e 11/10, o 
curso “Previdência Complemen-
tar do Servidor Público Federal: 
Cálculos de Aposentadorias e 
Pensões, Cálculos e aspectos re-
lacionados ao Benefício Especial”, 
destinado aos servidores do TRF5 

tal, que também 
cuidou de rifar 
um conjunto 
de colchas para 
cama, a fim de 
adquirir os prêmios. 

e das Seções Judiciárias. As aulas 
serão ministradas pelo professor 
Maurício Roberto de Souza Bene-
dito, das 9h às 17h, no auditório 
da ESMAFE. Para se inscrever, os 
interessados devem enviar nome, 
matrícula, lotação, ramal e e-mail 
para ndrh-treinamento@trf5.jus.br, 
até a próxima sexta-feira (4).


