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Recolhimento de
medicamentos usados

Dia da Imprensa

O TRF5 recolhe diariamente o resíduo
produzido pelo Núcleo de Assistência
à Saúde. Após a coleta, o material é
enviado para tratamento. Os
servidores também podem fazer o
descarte de medicamentos no
Tribunal, em lixeira própria localizada
no Anexo 3. Segundo o Ministério da
Saúde, estima-se que os serviços na
área gerem de 1,49 a 4,47 toneladas
de resíduo hospitalar por dia. Esse
lixo exige cuidados especiais porque
pode trazer riscos ao meio ambiente,
como a contaminação do solo, de
águas superficiais e profundas, e à
população, em decorrência da
ingestão de alimentos ou água
contaminada. Atendendo à Resolução
n° 306 (dezembro/ 2004) sobre o
descarte dos Resíduos de Serviços
de Saúde, da Agência
Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa).

O juiz federal
Rogério Rober-
to Gonçalves
de Abreu, da 2ª
Vara da Seção
Judiciária da
Paraíba, vai
presidir o primeiro júri popular na história
da Justiça Federal na Paraíba. O
julgamento está marcado para esta terça-
feira (01/06), a partir das 9h, no auditório
da sede, em João Pessoa. O Conselho de
Sentença decidirá se os réus Wilson
Ferreira da Silva e Thiago Jerônimo de
Lima, são inocentes ou culpados, da
acusação de tentativa de homicídio contra
policiais rodoviários federais.

Paraíba terá
primeiro júri
popular federal

A inspeção anual da 13ª Vara Federal  do
Ceará foi prorrogada até o dia 4 de junho,
permanecendo os prazos processuais
suspensos no período. Somente medidas
para evitar perecimento de direito serão
adotadas.

Inspeção anual na 13ª
Vara Federal é prorrogada
até 4 de junho

O Núcleo de Assistência à Saúde (NAS),
através do Setor de Odontologia, informa aos
servidores que ainda não receberam o kit de
higiene oral, que têm até hoje (01/06), para ter
o conjunto de escova, creme, fio e enxaguatório
bucal. A entrega ocorrerá no Anexo III.

Servidor pode receber até
hoje, Kit de higiene oral

O presidente do Tribunal Regional
Federal da 5ª Região, desembargador
federal Luiz Alberto Gurgel de Faria, se
reuniu, ontem (31/05) com
representantes da PRU, PRR5, MPF,
PRFN, para debater sobre a implantação
do Processo Judicial Eletrônico (PJe),

que possibilitará a integração do
Tribunal com as instituições
representadas. Trata-se de sistema
desenvolvido, pelas secretarias
Judiciária e de Informática do TRF5,
e servirá como modelo para toda a
Justiça do Trabalho do país e outros
14 tribunais de Justiça, e mais a
Justiça Militar. A cooperação entre as
instituições envolvidas nessa parceria

prevê um investimento de R$ 5,7
milhões, do orçamento do Conselho
Nacional de Justiça, que serão
transferidos no decorrer deste e do
próximo ano ao TRF5, responsável
direto pelo desenvolvimento das
funcionalidades do novo sistema.

PJe permitirá integração
do Judiciário em todo país
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