
04Edição nº 905
www.trf5.gov.br

Jornal Mural Diário Produzido pela Seção de
Comunicação Social do Tribunal Regional Federal da 5ª Região Fotos: Getulio Bessoni

Janeiro

SEXTA

Aniversariantes
Carlos Araújo Silva Júnior
Gab Des Luiz Alberto Gurgel

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Imóvel vai armazenar equipamentos do
TRF5

TRF5 eliminará 23 mil processos
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O Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª
Região(TRF5) eli-
minará aproxima-
damente 23 mil
processos que já
foram finalizados e
cumpriram prazos
de guarda tempo-
rária de arquiva-
mento. A elimina-
ção dos proces-
sos antigos vai ge-
rar maior espaço
físico que servirá para arquivar os pro-
cessos de guarda permanente. A sele-
ção dos documentos foi realizada entre
os meses de agosto e dezembro do ano
passado, por uma equipe de 20 servido-
res da Seção Judiciária. Os trabalhos fo-
ram concluídos na segunda quinzena do
mês de dezembro.
A estimativa é de que 23 mil processos
sejam eliminados, gerando aproximada-

mente nove tone-
ladas de papéis.
A medida atende
às determinações
contidas nas Re-
soluções do Con-
selho da Justiça
Federal (CJF)
217/99, 359/04 e
393/04. Os pro-
cessos eliminados
serão fragmenta-
dos e doados a
ONG Moradia e

Cidadania para reciclagem. Em 2006, os
processos depois de fragmentados ren-
deram oito mil toneladas de papéis.
A relação dos autos indicados para elimi-
nação encontra-se à disposição dos inte-
ressados na Secretaria Judiciária, nas
Turmas, no Protocolo, no Setor de Arqui-
vos do TRF, no site do Tribunal
(www.trf5.gov.br) e no portal da Justiça
Federal (www.justicafederal.gov.br).

Busca Saudável orienta estagiários do TRF
A Divisão de Assistência Médica e Soci-
al (DAMS) implantou, há três meses,
o Programa Busca Saudável para orien-
tar os estudantes de nível médio e su-
perior que estagiam no TRF5. O progra-

ma presta consultoria aos jovens, através
de orientações sobre emprego e como
se preparar para os processos seletivos.
O projeto também orienta sobre o estilo
de vida saudável (física e psicológica),

estimula a prática de atividades físicas,
a boa alimentação e ensina estratégias
para o controle emocional dos partici-
pantes. Interessados devem procurar a
DAMS. Informações: 9855

Familiares e amigos
do servidor Ronaldo
(Engenharia) solicitam
a doação de qualquer
tipo sanguíneo ao
IHENE (Boa Vista).  A
doação deve ser feita em nome de
Ronaldo Gomes de Almeida, que
está internado na UTI do Hospital
Português. Informações: 9460.

Doação de SangueOs candi-
datos a
uma das
60 vagas
do 14º
Concurso
Público
para o
cargo de
Juiz Fe-
deral Substituto promovido
pelo TRF da 3ª Região têm
acesso as provas  escritas
dos últimos concursos públicos já reali-
zados por aquela Corte, inclusive com
os gabaritos oficiais, acessando o site
www.trf3.gov.br no link concurso. Alguns
institutos de pesquisas apontam o
acesso às provas anteriores como um
dos meios mais úteis para a preparação
dos candidatos.

Candidatos têm
acesso a provas de
concursos anteriores

No verão com calor forte é
indicado o uso de roupas le-
ves e simples como camise-
tas regatas, shorts ou vestidos.
Utilize também chinelos, sandáli-
as bem confortáveis e acessóri-
os como bonés, chapéus, visei-
ras e óculos escuros que irão aju-
dar na proteção.


