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Classificados

Envio do LNC

Autogestão em Saúde prorroga prazo para responder à 
Pesquisa de Interesse

de Fevereiro

QUARTA

Carnaval 2020

TRF5 disponibiliza mais de 300 vagas 
de estacionamento para foliões 

elo oitavo ano consecu-
tivo, o Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região – TRF5 fir-
mou parceria com a Prefeitura 
da Cidade do Recife – PCR para 
disponibilizar, gratuitamente, 
as 337 vagas do estacionamen-
to secundário do edifício-sede 
do TRF5 (próximo ao Tribunal 
Regional do Trabalho da 6ª 
Região – TRT6) para os foliões 
que quiserem aproveitar o Car-
naval no bairro do Recife Anti-
go. Os espaços estarão disponíveis 
a partir das 12h da sexta-feira 
(21) até as 10h da Quarta-Feira de 
Cinzas (26). A expectativa é de que 

P

Foi prorrogado até o próximo dia 
19 o prazo para responder à pes-
quisa de interesse realizada pela 
equipe do projeto de Autogestão 
em Saúde da Justiça Federal da 
5ª Região. O objetivo é coletar 
informações sobre as necessida-

A servidora Angelina Pordeus, 
lotada na Subsecretaria de Apoio 
Especial (SAE), tem interesse em 

vender um automóvel Volkswagen 
Polo Confortline TSI 1.0 Flex, 2019, 

com 13.900 km rodados. A revi-
são dos 10 mil km foi realizada na 

concessionária, o IPVA 2020 já está 
pago e o carro ainda conta com 

dois anos de garantia de fábrica. 
O valor do veículo é R$ 61.790,00. 

Interessados podem entrar em 
contato com Angelina, através do 

ramal 9008.

credenciada e com valores meno-
res do que os atualmente pagos 
pelos servidores ativos e inativos, 
magistrados e pensionistas. Para 
participar, os interessados devem 
acessar o hotsite da Autogestão 
(http://autogestao.trf5.jus.br).
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Daniel da Silva
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Aniversariantes

des de atendimento dos futuros 
beneficiários do Plano. A participa-
ção dos servidores é fundamental 
para que a equipe da Autogestão 
construa um programa de saúde 
que atenda às expectativas dos 
usuários, com a qualidade da rede 

até a próxima quarta-feira (19), a 
PCR inicie a colocação dos tapu-
mes para preservar a área privada 
do TRF5. 

Vagas para servidores - Já 
para o público interno (ma-
gistrados, servidores e estagi-
ários da Justiça Federal da 5ª 
Região), também será dispo-
nibilizado o estacionamento 
da Escola de Magistratura 
Federal da 5ª Região (Esmafe), 
além das vagas no edifício-
-sede. Porém, para ter acesso 
ao local é necessária a apre-
sentação de documentos que 
comprovem o vínculo com 

a Justiça Federal, como carteira 
funcional, crachá ou veículo com 
o adesivo do estacionamento do 
TRF5.

O NDRH lembra que se encer-
ra, na próxima sexta (14), o prazo 
para envio do formulário do Le-
vantamento de Necessidade de 
Capacitação (LNC), disponível no 
SEI! (Processo LNC SEI nº 0000641-
60.2020.4.05.7000). Os gestores 
de cada unidade do TRF5 devem 
preencher o documento com in-
dicações de cursos, instrutores e 
treinamentos internos. O objetivo 
do NDRH é compor uma base de 
dados, a fim de traçar estratégias 
para a realização das capacitações.

Você sabia?
- O plástico 
demora, em 
média, de 200 a 
400 anos para se 
decompor;
- A produção 
dos copos plás-
ticos requer três 
vezes mais água 
do que a simples 
limpeza de uma caneca, além do 
gasto de energia;
- O poliestireno do copo descar-
tável, em contato com bebidas 
quentes, libera o estireno, que é 
um monômero tóxico apontado 

como cancerígeno; 
- Em sua produção, a 
participação do poliesti-
reno reciclado é mínima. 
Por isso, os copos des-
cartáveis utilizam maté-
ria-prima extrativa e não 
sustentável;

- É o resíduo sólido urbano me-
nos reciclado no planeta. Um dos 
problemas é o valor pago por kg 
de copo plástico pelas empresas 
e cooperativas de reciclagem, en-
tre apenas R$ 0,20 e R$ 1,00.

Por isso, evite copos descartáveis. Adote uma caneca!


