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Os copos descartáveis têm como 
origem o petróleo, uma fonte não 

renovável, e causam grande impac-
to ambiental. Prefira garrafinhas ou 
canecas, no lugar dos descartáveis.
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Barros Dias ministra curso sobre novo CPC
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empresa de iluminação

de Maio27
QUARTA

O

Juíza Federal 
Camila Monteiro Pullin Milan 

SJAL

Mariana Saldanha Bandeira
Gab. Des. Federal Lázaro Guimarães
Vanessa Barbalho de Azevedo Viana
Subsecretaria de Recursos
Marileide Monteiro da Hora
Divisão de Protocolo e Distribuição
Bruno Mariano de Almeida
Subsecretaria de Recursos
Joana Tárcia P. dos S. Nascimento
STI

Aniversariantes
Licenças médicas

Primeira Turma 
realiza sessão 
extraordinária 

Doutorado 

Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região – TRF5 

divulgou, ontem, em sua 
página na Internet, o edital 
para realização de pregão 
eletrônico, objetivando a 
contratação de empresa para 
fornecimento e instalação 
de luminárias com lâmpadas 
tipo LED, com aproveitamen-
to do posteamento existente 
no estacionamento anexo ao 
Edifício Sede do Tribunal. O edital 
também será publicado amanhã 
(28), no Diário Oficial da União 
(DOU). As propostas serão abertas 
às 13h do próximo dia 10 de ju-
nho, por meio do sítio: www.com-

prasgovernamentais.gov.br. 
Responsabilidade socioambien-
tal - De acordo com a Subsecre-
taria de Infraestrutura e Adminis-
tração Predial (SIAP) do TRF5, a 
substituição das luminárias com 
lâmpadas vapor de mercúrio de 

400W por lâmpadas de LED (Li-
ght Emiting Diode) atende à de-
manda da Subsecretaria de Apoio 
Especial (SAE) para aumentar a 
luminosidade disponível, visando 
incrementar a segurança nas áreas 
do estacionamento dos servido-
res e nas áreas fronteiriças com o 
Rio Capibaribe, o edifício do TRT 
da 6º Região e a Av. Cais do Apo-
lo. Ainda segundo a SIAP, a op-
ção pelo emprego de LEDs, entre 
outros fatores, decorre da melhor 
eficiência desse tipo de lâmpada, 
baixo consumo de energia elétrica 
e vida útil prolongada em relação 
às comumente utilizadas, além de 
não agredirem o meio ambiente.

O desembargador federal 
emérito do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região 
- TRF5, Francisco Barros 
Dias, considerado uma das 
maiores autoridades em 
Processo Civil do Brasil, irá 
ministrar curso de atualiza-
ção jurídica sobre o novo 

Código de Processo Civil (CPC). A 
capacitação será realizada a partir 
do dia 8 de junho, das 19h às 22h, 
no Espaço Jurídico, unidade Boa 
Vista, na cidade do Recife. Os ser-
vidores do TRF5 terão desconto de 
cerca de 30%.  As aulas do primei-
ro módulo ocorrerão de 8 a 12/06 
e os dois módulos restantes serão 

O Núcleo da Assistência à Saú-
de (NAS)  informa aos servido-
res que necessitam de licenças 
para tratamento de  saúde ou 
por motivo de doença de pes-
soa da família, a necessidade 
de comunicar o fato à chefia 
imediata no primeiro dia útil 
do início do tratamento, bem 
como apresentar ao Núcleo 
de Saúde, para homologação, 
o atestado emitido por médi-
co assistente no prazo de três 
dias, a contar do início da licen-
ça. O servidor deverá requerer 
a licença via Fluxus e movimen-
tar para o NAS. Mais informa-
ções nos ramais: 9297/ 9295.

A Divisão da Primeira Turma infor-
ma que será realizada, no próximo 
dia 2/06, sessão extraordinária 
de julgamento, às 9h, na Sala das 
Turmas Sul. Composta pelos de-
sembargadores federais José Ma-
ria Lucena (presidente), Francisco 
Wildo e Manoel Erhardt, a Tur-
ma se reúne ordinariamente nas 
quintas-feiras, a partir das 9h. A 
decisão foi acordada no último dia 
7/05, devido ao feriado de Corpus 
Christi no dia 4 de junho.

O juiz federal George Marmelstein, 
da Seção Judiciária do Ceará (SJCE), 
defendeu, na última segunda (25), 
sua tese de doutorado na Faculda-
de de Direito de Coimbra-Portugal, 
sendo aprovado com distinção.

realizados nos meses de agosto 
e setembro. O curso tem por 
objetivo atualizar o profissio-
nal da área jurídica sobre as 
novidades do novo CPC, que 
entrará em vigor no próximo 
ano.  Mais informações e inscri-
ções no site do Espaço Jurídico: 
www.espacojuridico.com


