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Amanhã(23), véspera de São João, o
expediente na Corte, é das 7h às 14h. A
Sessão do Pleno terá início às 9h. A
determinação está contida no ato número
178, do presidente do TRF5 Luiz Alberto
Gurgel de Faria. No dia 25, quando a
seleção de futebol do Brasil enfrentará
Portugal, às 11 horas, o expediente será
das 7h às 10h. A norma administrativa
prorroga os prazos processuais com
vencimento nos dias 23 e 25 para o dia
28 de junho. Os horários valem para a
Presidência e demais setores
administrativos, cabendo aos seus

Corte tem expediente alterado

A Justiça Federal em
Sergipe entregou, na
semana passada, à
Cooperativa de
Agentes Autônomos
de Reciclagem de
Aracaju – CARE, o
primeiro lote de
documentos
descartados. A ação
faz parte do
cumprimento do Programa de Gestão de
Documentos da Administração Judiciária,
instituído pelo Conselho de Justiça
Federal (CJF). Esta primeira entrega é

referente aos cinco editais
de descartes publicados,
que soma a quantia de
1.345 documentos a
serem descartados.
Segundo o presidente da
Comissão responsável
pelo programa na Seção
Judiciária de Sergipe,
Willams Noia Ribeiro, a
ação tem como objetivo

principal o de disponibilizar mais espaço
físico para o armazenamento de
documentos e propiciar uma melhor
destinação aos papéis descartados.

diretores decidirem sobre a forma de
compensação de horário dos seus
servidores.

A Subsecretaria de Material e
Patrimônio constatou que os
estabilizadores – equipamentos usados
para evitar que quedas da corrente elétrica
danifiquem os computadores – não são
desligados ao término do expediente. O
diretor de Patrimônio, Ricardo Bouwman,
lembra que além de representar um
aumento do gasto de energia, os
estabilizadores ligados podem provocar
curto-circuito e risco de incêndio.

Lembre-se de
desligar os
estabilizadores

Já está em fun-
cionamento ao la-
do da Central de
ar-condicionado
um estaciona-
mento de motos e
bicicletas no
edifício-sede do
TRF5. A área é
destinada
especialmente
aos servidores e
dispõe de dez vagas. Outra área com
vinte lugares foi reservada aos
visitantes. A iniciativa reflete a
preocupação desta Corte em acomodar
todas as pessoas que visitam e
frequentam o Tribunal, oferecendo
lugares adequados para os mais
variados tipos de transporte pessoal. O
objetivo também é incentivar o uso da
bicicleta, que não polui o meio
ambiente e proporciona bem-estar e
qualidade de vida.

JFSE entrega lote de documentos descartados

Estacionamento
acomoda motos e
bicicletas de servidores

A festa de São João do TRF5 acontecerá
hoje, às 18h, na entrada do edifício-sede
do Tribunal. A animação ficará por conta
do DJ Nando, que trará no seu repertório
músicas juninas. Todos estão convidados
para participar desse arrasta-pé e se
deliciar com as comidas típicas das
barraquinhas. O lado solidário da festa é
trazer, até o final do mês, roupas,
agasalhos e cobertores para a
comunidade do Pilar.

Não perca o forró
do Tribunal

Dia do Aeroviário


