
www.trf5.jus.br

Jornal Mural Diário Produzido pela
Divisão de Comunicação Social do Tribunal Regional Federal da 5ª Região

Edição nº 1489

Fotos:  Juliana Galvão
e Marcos Costa

25SEXTA
Junho

Aniversariantes
Maria Auxiliadora M. da Silva
Setor Médico

Gustavo Henrique C. Hahnemann
Subsecretaria do Plenário

Sábado, 26 de junho
Manuella Scarlet Oliveira de Lima
Diretoria Geral

Ana Cláudia Alencar da Silva
Secretaria Administrativa

Jairo Ladislau da Silva Pimentel
Subsecretaria de Informática

Domingo, 27 de junho
Heitor de Albuquerque Wanderley
Divisão da 2ª Turma

Kátia Rejane Alves Rios
Subsecretaria do Plenário

João Alexandre da Silva
Soservi/Pintura (Eng.)

O presidente do Tribunal
Regional Federal da 5ª Região
(TRF5), desembargador
federal Luiz Alberto Gurgel de
Faria, assinou ato fixando o
expediente das 7h às 14h para
o dia do jogo da seleção
brasileira nas oitavas de final
da Copa do Mundo. A depen-
der da classificação final dos
times do Grupo G do campeo-
nato, do qual o Brasil faz
parte, o jogo poderá ocorrer
na próxima segunda (28) ou
terça-feira (29), às 15h30. As
regras determinadas no ato

Horário especial nos jogos do
Brasil nas oitavas de final

nº300 destinam-se à Presi-
dência, Diretoria Geral e
Secretarias e ao Setor de
Protocolo. Os desembar-
gadores federais podem
optar pela adoção de crité-
rio diverso, no tocante ao
funcionamento dos respec-
tivos gabinetes, ficando
ressalvados os casos dos
servidores que trabalham
em regime de plantão. Os
prazos processuais com
vencimento no dia do jogo
serão prorrogados para o
dia seguinte.

A meta 5 prevê a implantação de
método de gerenciamento de
rotinas (gestão de processos de
trabalho) em pelo menos 50% das
unidades judiciárias de 1º grau. Durante
um curso, realizado na Escola Nacional
de Administração Pública (Enap), em
Brasília, os participantes conheceram,
no último dia 22, o método e oportuni-
dade  para que os tribunais desenvol-
vam, com a contribuição de magistra-
dos e diretores de cartório, um novo
desenho do procedimento ordinário. Do
TRF5 participou Geraldo Alves, da
Divisão de Assessoramento e Informa-
ções Gerenciais (Diretoria Geral).

Boas práticas de
rotinas processuais
em workshop

O NAS alerta os torcedores que o
aumento significativo de adrenalina no
sangue associado a emoções intensas,
como assistir aos jogos da seleção
brasileira, pode ocasionar problemas
cardíacos. Sintomas como alterações na
frequência cardíaca (arritmias), isquemia
(angina e enfarte), crise de hipertensão e
derrame cerebral podem ocorrer. Para os
torcedores com histórico cardíaco,
recomenda-se evitar consumo abusivo de
bebidas alcoólicas, uso de bebidas ener-
géticas e consumo de café e petiscos,
em especial de salgadinhos. Os torcedo-
res que usam betabloqueadores à noite,
devem antecipar a tomada dos mesmos
para meia hora antes do início do jogo.

Os riscos cardíacos
com a Copa do Mundo

Uma festa típica de qualquer arraial junino
marcou o São João do Tribuná no hall de entrada
do edifício-sede. O arrasta-pé reuniu magistrados
e servidores que se confraternizaram ao som do Dj Nando. Uma quadrilha foi
improvisada e embalou os apaixonados pelos festejos juninos. Quem não quis
arriscar uns passos pôde se deliciar com as comidas típicas das barraquinhas.

Animação e arrasta-pé na
confraternização junina
do Tribunal

O presidente do
TRF5 conferiu a
animação

Quadrilha
resgatou
noite de
São João


