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Meio Ambiente
Um ar condicionado sujo represen-

ta 158 quilos de gás carbônico a 
mais na atmosfera por ano.

Prática de yoga

Dia do servidor 
com desconto em 
restaurante 

Política de Atenção integral à Saúde de magistrados 
e servidores

de Outubro24
SEXTA

Expediente no TRF5 será suspenso na 
próxima segunda-feira

Aniversariantes

Juiz Federal Sérgio José 
Wanderley de Mendonça 

SJAL 

Flávia Regina Peixoto Santana
Gab. do Des. Federal Conv. Ivan Lira de 
Carvalho
João Aguinaldo J. Dias Correia
Informática
Everaldo Vieira da Silva
SOSERVI

Sábado, dia 25 de Outubro
Inalda Vila Nova de Moura
Subsecretaria do Plenário
Marcelo Grassi de Gouveia Filho
Gab. Des. Federal Lázaro Guimarães

Segunda, dia 27 de Outubro
Ministra Fátima Nancy 

Andrighi 
STJ

Daniela El-Deir Costa de Araújo
Secretaria Administrativa
Rosângela Denise V. Santos Amarante
Subsecretaria de Recursos
Rafael Nuno de Souza Maia Wanderley
Gab. do Des. Federal Paulo Roberto de O. 
Lima
Débora Araújo de Souza
SOSERVI

O Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região- 
TRF5 informa que na 

próxima segunda-feira, 
dia 27, não haverá expe-
diente na sede da Corte, 
em virtude da antecipa-
ção do feriado do dia 28 
de outubro, dedicado ao 
Dia do Servidor Público. 
A antecipação do feria-
do no TRF5 está contida 
no Ato nº 00625/20014, 
assinado pelo presidente 
do TRF5, desembargador fede-
ral Francisco Wildo, e publicado 
na edição do dia 25/09 do Diário 

Eletrônico da Justiça Federal da 5ª 
Região. Contudo, conforme es-
tabelecido no Ato nº 0057/2014, 

O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) abriu, até o dia 7/11, con-
sulta pública sobre a proposta 
de resolução destinada a criar 
a Política de Atenção Integral à 
Saúde de Magistrados e Servido-
res do Poder Judiciário. As novas 
propostas criadas por um Grupo 

de Trabalho encarregado de ela-
borar estudos e apresentar pro-
postas relativas às condições de 
saúde visam definir os princípios, 
diretrizes e parâmetros para a im-
plantação, em caráter permanente, 
de programas, projetos e ações 
institucionais voltados à promoção 

e à preservação da saúde física e 
mental de magistrados e servido-
res do judiciário. Os interessados 
podem acessar a minuta através 
do site www.cnj.jus.br/consulta-
-publica. As contribuições deve-
rão ser enviadas para o e-mail 
consulta.saude@cnj.jus.br.

A partir da próxima semana, 
o Programa de Qualidade de 
Vida do TRF5 estará oferecen-
do aulas de Yoga, na sala do 
térreo da Esmafe. Os exercícios 
serão realizados duas vezes 
por semana (segundas e quar-
tas ou terças e quintas), das 
18h30 às 19h30. De acordo 
com a coordenadora do pro-
grama, Iara Sales, a mensalida-
de será de R$ 80,00. Para mais 
informações, os interessados 
devem entrar em contato pelo 
ramal 9295 ou através do email 
qualidadedevida@trf5.jus.br.

Para encerrar as comemorações 
do dia do servidor público, na pró-
xima terça-feira (28/10), o restau-
rante “O Porto” estará concedendo 
desconto de 10% em todas as 
refeições realizadas durante o dia. 
Os descontos serão concedidos 
apenas mediante a apresentação 
do crachá pelo servidor.

nos dias feriados e pontos 
facultativos, durante os 
quais não haverá expe-
diente no Tribunal, funcio-
nará o Plantão Judiciário. 
O ato estabelece, tam-
bém, que os prazos pro-
cessuais com vencimentos 
no período ficam pror-
rogados para o primeiro 
dia útil subsequente. Se-
guindo a orientação do 
TRF5, os diretores de Foro 
das seis seções judiciárias, 

integrantes da Justiça Federal da 
5ª Região, também anteciparam o 
feriado em suas jurisdições.


