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Aniversariantes

A Biblioteca do
Tribunal
retomou o
funcionamento
desde a
segunda-feira
passada (31/
05). As obras
de consertos foram concluídas e as
pessoas terão prazos correndo
normalmente, no se refere ao empréstimo
e à devolução de livros.

Biblioteca volta às
atividades normais

João Chaves,
assessor judiciário,
do gabinete da
desembargadora
federal Margarida
Cantarelli, participa
do Comitê
Socioambiental do TRF5 e adota
medidas de preservação
aparentemente simples, mas que
ajudam a reduzir as agressões à
natureza. João é vegetariano, ou seja,
não consome carne, leite ou ovos. Ele
adotou esse estilo de vida para reduzir
a indústria de extermínio animal, já que
a considera bastante poluente e
incapaz de aproveitar bem os recursos
naturais. Além disso, substitui as
sacolas plásticas por ecobags, caixas
ou engradados sempre que vai a lojas
ou supermercados, e os copos
plásticos por garrafas d’água ou
canecas. Apesar de os moradores do
condomínio em que o servidor mora
não terem muita consciência ambiental,
ele possui um tonel para separar o lixo
seco e depois o encaminha para um
posto de coleta seletiva. No início do
ano, João Chaves coordenou o
descarte de mais de 500 volumes de
livros, revistas e
relatórios inúteis
no gabinete.

No próximo dia 23 de junho, a
sessão do Pleno do TRF5 vai ser
realizada às 9h. Em razão da alteração
do horário do expediente determinada
pelo Ato n.º 178/2010 da Presidência do
Tribunal, a sessão do Pleno, que
acontece às quartas-feiras à tarde, será
excepcionalmente pela manhã. O Ato
estabelece horário especial para os
expedientes dos dias 15 e 23 de junho,
com funcionamento do TRF das 7h às
14h e para o dia 25 de junho, quando o
horário de trabalho será das 7h às 10h.

Sessão do Pleno do
TRF5 será pela
manhã no dia 23

A partir de hoje, os elevadores 1 e 2 (lado
esquerdo de quem entra) passarão a
atender do 7º ao 16º andar. Os de
números 4, 5 e 6 (lado direito de quem
entra) continuarão atendendo do 1º ao 8º
andar. Também não haverá modificações
no funcionamento do elevador de nº 3
(prioritário para o setor de serviços).

A Thyssenkrupp, empresa que presta
serviço de manutenção dos elevadores
constatou que ocorria um tráfego maior
nos andares mais baixos. A prestadora
avaliou que havia a possibilidade de se
otimizar esse serviço, por isso sugeriu a
implantação do novo sistema, em caráter
experimental.

Alterações no uso dos elevadores

O Tribunal Regional Federal da
5ª Região funcionará em
horário especial nos dias
dedicados aos festejos
juninos, da estréia e do
encerramento da primeira fase
da participação da seleção
brasileira na Copa do Mundo.
O ato nº 178 do presidente
Luiz Alberto Gurgel de Faria
determina que o expediente na
Corte será das 7h às 14h nos
dias 15 (Brasil e Coréia do Norte) e 23 de
junho, véspera de São João. No dia 25,
quando o Brasil enfrentará a seleção de
Portugal, às 11 horas, o expediente será

TRF5 terá expediente modificado
nos jogos da Seleção e São João

das 7h às 10h.
A norma administrativa
prorroga os prazos processuais
com vencimento no dia 15 para
o dia 16 de junho e nos dias 23
e 25 para o dia 28 de junho. Os
horários valem para a presidên-
cia e demais setores adminis-
trativos, cabendo aos seus
diretores decidirem sobre a for-
ma de compensação de horário
dos seus servidores afetos.

Conforme o ato, os gabinetes dos
desembargadores federais têm autono-
mia para determinar horário de funciona-
mento diverso no período.

Dica para o uso dos elevadores
Respeite o número máximo de

passageiros indicado na cabine.


