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Aniversariantes

DIAP e Informática melhoram
atendimento interno no TRF5
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Maria Tereza Ramos Rocha
Gab. Des. Geraldo Apoliano

Guilherme Lopes Pimentel Frazão
Subsecretaria de Recursos

Jardison José de Carvalho
Subsec. de Orçamento e Finanças

Dia Nacional de Prevenção
de Acidentes de Trabalho

Dia do Hoteleiro, do Geógrafo
e do Estatístico

A Divisão de Infraestrutura e Administra-
ção Predial(DIAP) e a Subsecretaria de
Informática do Tribunal Regional Federal
da 5ª Região (TRF5) implementaram, há
pouco mais de dois meses, um programa
para otimizar o setor de atendimento às
demandas internas desta Corte. O
software livre (OCOMON), baixado pela
informática, se adequou perfeitamente às
necessidades do setor, que buscava
melhoria do atendimento nas áreas de te-
lefonia, marcenaria, transporte de cargas,
limpeza, abastecimento de água, manu-
tenções diversas, etc. O atendimento já
era feito através de chamadas ao ramal
9090. A partir das solicitações de presta-

ção de serviços e entrega de produtos
dos diversos setores do Tribunal, agora é
feito o registro no sistema de acompa-
nhamento pelos atendentes da DIAP, que
se encarregam de encaminhá-las para
cada setor específico de atendimento.

Novos ministros do STJ serão empossados dia 10
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) con-
tará, a partir de 10 de agosto próximo,
com dois novos ministros. Paulo de Tar-
so Sanseverino e Maria Isabel Gallotti
tomam posse no cargo às 17 horas, em
sessão solene do Pleno do Tribunal, com
a presença de todos os ministros da
Casa e de autoridades dos três poderes.
Os novos ministros foram nomeados
pelo presidente da República, Luiz Inácio
Lula da Silva, na última terça-feira (27),

Gestão Documental
da JFPB faz 4 anos
A Comissão de Gestão Documental
(CGD) da Justiça Federal da
Paraíba(JFPB), responsável pela
preservação da memória da insti-
tuição, através do resgate e trata-
mento de processos arquivados, come-
mora quatro anos de instalação. Nesse
período, foram descartados 18 mil pro-
cessos, que geraram seis toneladas de pa-
pel repassadas à Associação Acordo Verde,
dos catadores de lixo reciclável com quem
a JFPB mantém parceria. Mas, nem só de
descartes trata a CGD. A equipe vem se
debruçando sobre processos antigos, que
resgatam a memória da seccional. São os
documentos históricos, de guarda perma-
nente e amostral, a exemplo dos proces-
sos que tratam do antigo Imposto do Selo.

Dedetização
A Divisão de Infraestrutura e Administra-
ção Predial do TRF5 informa que neste sá-
bado(31), a partir das 9h, será efetuada
dedetização no prédio-sede e anexos
desta Corte. Para isso, é necessário que as
chaves dos setores do Tribunal sejam dei-
xadas na sala de rádio e as dos anexos,
com os vigilantes. A dedetização servirá
para manter o ambiente de trabalho pro-
tegido contra insetos.

depois de terem passado por aprovação
no Senado Federal, onde foram sabati-
nados. Paulo de Tarso Sanseverino é de-
sembargador do Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Sul e ocupará vaga deixa-
da pela aposentadoria da ministra Deni-
se Arruda. Maria Isabel Gallotti é inte-
grante do Tribunal Regional Federal da
1ª Região e ficará na vaga do ministro
Fernando Gonçalves, aposentado desde
abril de 2010.

Participe da sessão de fotos com seus filhos
Atenção servidores, não esqueçam de que nos
dias 02 e 03 de agosto serão realizadas sessões
de fotografia dos pais com seus filhos, que de-
vem ser agendadas das 13 h às 18h, pelo ramal
9051. Tragam a camisa do seu clube preferido. Par-
ticipem da programação que permitirá aos pais co-
memorarem o seu dia no local de trabalho, confrater-
nizando com os filhos. As fotos serão feitas num estúdio
montado no Espaço do Servidor, no 16º andar deste TRF5.


