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Dia Mundial do
Compositor

A Subsecretaria de
Apoio Especial do
TRF5 (SAE) recebeu,
no início deste mês,
os novos uniformes
para a equipe de
Segurança e Trans-
portes. A padroniza-
ção atende à Resolu-
ção de nº 11 (16 de
abril de 2008), assina-
da pelo desembargador federal José
Baptista de Almeida Filho, que instituiu o
uso de uniformes e trajes sociais,
bottons, inscrições e demais acessórios
de identificação funcional pelos agentes
de segurança judiciária e servidores

Equipe de Segurança e Transportes
tem uniforme padronizado

ocupantes de funções
de segurança. A
determinação também
é estendida para ser-
vidores à disposição
dos gabinetes dos
desembargadores
federais e da SAE, no
Tribunal, bem como
dos que atuam junto
aos juízes federais,

inclusive no policiamento das audiências
nas seis Seções Judiciárias da 5ª
Região. O novo padrão é composto por
terno, gravata, calça preta e camisa
branca. O uniforme já está sendo usado
pelas referidas equipes.

A partir do dia 7 de fevereiro, o Sistema
de Gestão de Contratos (SGC) deverá,
obrigatoriamente, ser utilizado e estar
plenamente disponível no Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região. A deter-
minação está contida no Ato nº 544 (30
de dezembro de 2008), expedido pelo
presidente do TRF5, desembargador

federal José Baptista de Almeida Filho.
O documento também estabelece que
o Sistema seja alimentado, diariamente,
e que a Secretaria Administrativa,
juntamente com a Subsecretaria de
Informática, promova treinamento para
os servidores que utilizarão o SGC, a
partir do mês de janeiro.

Sistema de Gestão de Contratos inicia em fevereiro
Por orientação do Conselho de Justiça
Federal (CJF), o TRF5 irá pagar 50% de
antecipação da gratificação natalina no
mês de janeiro. A determinação será es-
tendida a todos os servidores do Conselho
e da Justiça Federal de 1º e 2º graus,
independentemente do mês de férias
escolhido. Informações: 9345/9347.

Metade da gratificação
natalina sai em janeiro

A Fundação Hemope enviou nota de
agradecimento ao Tribunal pela
participação de servidores,
estagiários e terceirizados desta
Corte, na última campanha de
doação de sangue, ocorrida no final
de novembro. A iniciativa do Comitê
Socioambiental do TRF5 contou
com o apoio da Caixa Econômica
Federal e resultou em 67 doações.
O Hemope lembra, ainda, que os
interessados em contribuir com a
campanha podem agendar um
horário pelo número 0800-811535.

Hemope agradece
doações no TRF5

O Núcleo de
Odontologia
da DAMS
realiza
consultas
clínicas para
os servidores
e estagiários
de nível médio do TRF5. O serviço conta
com uma equipe de profissionais com
especialidade em diversas áreas, como
periodontia (tratamento de gengiva),
extração, restaurações, pequenas
cirurgias  (gengioplastia e retalho), além
de aplicações de flúor e laser para aftas
e herpes. Informações ou agendamento
de consultas pelo ramal 9296.

Atendimento
odontológico na
DAMS


