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Na próxima quarta-feira não haverá
Sessão do Pleno no TRF da 5ª Região e
todos os processos ficam automatica-
mente transferidos para as próximas
plenárias, a partir do dia 15 de abril. A
suspensão do expediente no Tribunal

Suspensa Sessão do Pleno
na próxima quarta-feira

O III Congresso
Mundial de Direito
Público -
Internacionalização
do Direito e o
Diálogo das Fontes
será realizado no

Centro de Convenções de
Pernambuco (Olinda), no período de
14 a 16 de maio. O Instituto Brasileiro
de Estudos do Direito (IBED) convida
os servidores do TRF5 e concede um
desconto de 30% nas inscrições
acima de 50 pessoas. Informações:
(81) 3231.1431.

Pernambuco sedia
III Congresso Mundial
de Direito Público

Magistrados e servidores do TRF5 já podem fazer o
agendamento do exame cardiológico Mapeamento
Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) para o controle
da pressão arterial. O método permite o estudo das
variações da pressão arterial nas atividades do dia a dia,
inclusive durante o sono. A iniciativa da DAMS, através
da Unidade de Cardiologia, visa reduzir a hipertensão,
risco que mais contribui para derrames e infartos do
miocárdio. Informações e agendamento: 9252.

DAMS investe em saúde preventiva

está baseada na Lei nº
5.010/66, que organiza
a Justiça Federal. De
acordo com o Art. 62
da referida legislação,
“além dos fixados em
lei serão feriados na
Justiça Federal, e
inclusive nos tribunais
superiores, os dias da
Semana Santa

compreendidos entre a Quarta-feira e o
Domingo de Páscoa”. Em todas as
unidades da Justiça Federal de primeiro
grau e nos cinco Tribunais Regionais
Federais, o expediente será retomado na
segunda-feira (13 de abril).

A Subsecre-
taria de
Material e
Patrimônio
(SMP) conta
com um
novo
método de
controle dos
bens móveis
do TRF5.
Trata-se do Sistema Patrimonial (Sispat),
desenvolvido por meio da reetiquetagem
dos bens que estão recebendo etiquetas
com códigos de barra. Além de
proporcionar mais agilidade no controle
de bens, o sistema vai permitir a redução
do tempo para fazer o inventário do
Tribunal.

SMP agiliza
controle de bens

Os servidores requisitados terão uma nova
oportunidade, até o dia 15 de abril, para
apresentar a declaração anual junto com
cópia do contracheque/2009. Os
documentos devem ser enviados à Seção
de Benefícios. A declaração deve informar
que o servidor não recebe benefícios pelo
órgão de origem. Informações: 9864.

Requisitados devem
apresentar declaração

As fotos de eventos do Tribunal po-
dem ser acessadas na Intranet.

Para acessar, o usuário deve digitar
www.intranet.trf5.gov.br/

banco_de_imagens, ou clicar em
SERVIÇOS e escolher GALERIA DE

FOTOS DE EVENTOS.

Fotos de eventos


