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TRF5 promove treinamento em Sistema 
de Gestão de Contratos

Aviso das turmas

Colesterol

Aniversariantes

Ministra Maria Isabel Diniz 
Gallotti Rodrigues

STJ

Layette de Sousa Lima
Gab. Des. Federal Francisco Cavalcanti
Paulo Rafael Vieira de Almeida
Divisão da 2ª Turma

Terça-feira, dia 29 de julho

Mariana Cabral da Silva Santos
Gab. Des. Federal Paulo Roberto 
Gustavo Carvalho Borges dos Santos
Gab. Des. Federal Barros Dias
Lúcia de Fátima Lucena de Oliveira
Subsecretaria de Recursos
Maria Tereza Ramos Rocha
Gab. Des. Federal Geraldo Apoliano
Ademar Antônio Marinho
SOSERVI
Daniel Vieira de Melo Moura
Informática
Emanuel Xavier da Rocha
SOSERVI
Jurandir João da Silva
Jardinagem
Ilo Correia de Melo
INTERFORT

Quarta-feira, dia 30 de julho
Joice Barreto Simplício
Subsecretaria de Orçamento e Finanças
Manoela Gouveia Cabral de Vasconcelos
Gab. Des. Federal Fernando Braga
Tamires de Holanda Meira
Gab. Des. Federal Vladimir Souza Carvalho
Arivaldo Ferreira Siebra Júnior
Gabinete da Revista
Izabele Cristina de Assis Silva
Divisão de Protocolo e Distribuição

urante os dias 
31 de julho e 1º 

de agosto, servidores 
que trabalham com 
gestão de contratos 
nas Seções Judiciárias 
de Alagoas e do Rio 
Grande do Norte serão 
treinados pelo Tribunal 
Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 para 
utilizar o Sistema de 
Gestão de Contratos 
(SGC). O treinamen-
to será oferecido por 
videoconferência, das 
14 às 16h, conduzido por gestores 
da Secretaria Administrativa e das 
Subsecretarias de Tecnologia da 
Informação (STI) e de Orçamento e 
Finanças (SOF) do TRF5. No pri-
meiro dia, a capacitação atenderá 
aos servidores da área administra-
tiva que cadastram contratos. Já os 
servidores da área financeira e os 
gestores de execução de contratos 
serão treinados no segundo dia.
Ferramenta - De acordo com o 
supervisor da Seção de Sistemas 
Administrativos da STI, Antonio 

Moacir Giordano, através do Siste-
ma de Gestão de Contratos é pos-
sível obter a “radiografia” de cada 
contratação. Por isso, o sistema 
deverá ser alimentado por todas 
as unidades envolvidas, cujo ges-
tor deverá informar as ocorrências 
na execução e o cumprimento das 
cláusulas contratuais. “O sistema 
disponibiliza aos seus usuários to-
das as informações dos contratos, 
vigentes ou não, celebrados pelo 
TRF5 e seções que já aderiram ao 
uso do sistema. Essas observações 

serão cadastradas pela 
Seção de Contratos. À 
SOF e aos gestores de 
cada contrato caberá 
o acompanhamento 
financeiro da execução,  
incluindo as previsões  
de desembolso e regis-
tro dos pagamentos”, 
ressaltou Moacir Gior-
dano. Na Justiça Fede-
ral da 5ª Região, além 
do TRF5, o SGC já está 
em uso pelas Seções 
Judiciárias do Ceará e 
da Paraíba. Ainda não 

aderiram ao sistema as Seções de 
Pernambuco e de Sergipe.

D

O  colesterol é uma substân-
cia gordurosa que faz parte do 
organismo. Cerca de 70% dele é 
produzido pelo organismo, prin-
cipalmente pelo fígado, e 30% é 
fornecido pelos alimentos inge-
ridos. O colesterol está presente 
nas moléculas denominadas li-
poproteínas, entre as quais duas 
famílias são mais conhecidas: 
LDL e HDL. O LDL  é conhecido 
como o “mau” colesterol porque 
quanto maior sua concentração, 
maior o risco de doenças car-
diovasculares. Já o HDL, é o co-
lesterol “bom” porque remove a 
substância em excesso, evitando 
a arteriosclerose que é a forma-
ção de placas que obstruem as 
artérias. Pessoas com taxas de 
lipídios (gordura) abaixo de 200 
são menos propensas a doenças 
cardiovasculares do que aquelas 
com taxas acima de 240. Para 
evitar problemas com o coleste-
rol é aconselhável manter uma 
dieta saudável, praticar exer-
cícios e monitorar sua taxa ao 
menos uma vez ao ano.

A partir desta terça-feira (29/07), a Segunda Turma voltará a realizar 
as sessões ordinárias de julgamento às 14h. Desde junho do ano pas-
sado, as sessões vinham sendo realizadas às 13h, em razão da dupla 
jornada que o desembargador federal Paulo Roberto de Oliveira Lima 
cumpria no TRF5 e como desembargador eleitoral efetivo no TRE/PE, 
na vaga destinada à Classe Juiz Federal. A Primeira Turma, presidida 
pelo desembargador federal Manoel Erhardt, comunica que a sessão 
ordinária de julgamento que seria realizada na próxima quinta-feira, dia 
31/07, foi antecipada para a quarta-feira, dia 30/07. A sessão ocorrerá 
às 9h, na Sala das Turmas Sul.


