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QUINTA

Aniversariantes

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Flúvio Amaral de A Melo
Apoio Especial

Josimar José Lopes da Silva
Gab. Des. Marcelo Navarro

Sídia Maria Porto Lima
Controle Interno

Mariana de Menezes Krauss
Gab.Des.Rogério Fialho (conv.)

Leonardo M Bezerra de Mello
Gab. Des. Paulo Gadelha

Tribunal investe em
Gestão Ambiental

Via legal aborda
falsificação de
certidões

Abertas inscrições para o
XI Prêmio Tesouro Nacional 2006,
realizado pela Escola de
Administração Fazendária.
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Uma ótima op-
ção nas férias de
julho é uma visita aos
museus do Recife. O
Museu de Arte Moderna
Aloísio Magalhães (Rua da
Aurora) possui em seu acer-
vo aproximadamente 900
obras. O Instituto Ricardo
Brennand agrada pessoas de
todas as idades. Além da coleção
de armas, móveis, tapeçaria e es-
culturas, o IRB funciona em um
belo castelo construído na Várzea.

Cada vez mais, empresas públicas e pri-
vadas envolvem seus funcionários em
sistemas de gestão ambiental que visam
conscientizar as pessoas da importância
da preservação dos recursos naturais e
aplicar essa consciência no dia-a-dia.
Com o objetivo de reduzir o desperdício
desses recursos, o TRF da 5ª Região
tem implantado uma série de mudanças.
A substituição do sistema de ar condicio-
nado, que funcionava com água e agora
funciona com ar, a troca das torneiras
dos banheiros coletivos, a antecipação

do término
do horário
de trabalho e
a sugestão
para uso de
papéis
reciclados são alguns exemplos. Em se-
tembro, o Tribunal pretende realizar um
evento voltado para a discussão dessas
questões, que precisam do envolvimento
de todos nessa causa. Serão apresenta-
dos os efeitos das mudanças realizadas
e recomendadas novas ações.

Mostra da Qualidade recebe
inscrição até 10 de agosto
Poderão ser efetuadas, até o dia 10
de agosto, as inscrições para a 8ª
Mostra Nacional de Trabalhos da
Qualidade do Judiciário – Estratégia
e Gestão, que acontecerá de 7 a 9 de
novembro. O evento é organizado
pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), com o objetivo de selecionar
trabalhos que apresentem experiênci-
as bem sucedidas de gestão. Os con-

correntes deve-
rão seguir as ori-
entações do re-
gulamento, que
limita o número
de inscritos e
está disponível no
site www.justicafederal.gov.br.
Os interessados devem enviar os traba-
lhos para o e-mail 8mostra@stj.gov.br.

O Via Legal
desta semana
mostra como
funciona o es-
quema que al-
tera certidões
de nascimento de jogadores de
futebol para que pareçam mais
jovens. A prática ilegal acontece
em todo o País e pode levar à
prisão dos envolvidos. O pro-
grama vai ao ar no próximo sá-
bado, às 8h30, pela Rede Cultura (TVU).

Estagiário deve
apresentar comprovante
de matrícula
Os universitários que estagiam no TRF
da 5ª Região deverão providenciar o ori-
ginal e a cópia do comprovante de matrí-
cula da faculdade, relativo ao segundo
semestre de 2007. A determinação do
Setor de Acompanhamento de Estágio
de Nível Superior do CDRH deve ser
cumprida até o final de agosto. O estagi-
ário que não apresentar o documento no
prazo não receberá o pagamento da bol-
sa de setembro. Informações: 9307.

Fontes:
www.mamam.art.br e
www.institutoricardobrennand.org.br.


