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O

Palestra irá explicar a importância do papel da Brigada de Incêndio

de Junho

SEGUNDA

Está dada a largada para a 5ª Olimpíada 
da Justiça Federal na 5ª Região

Comitê Olímpico 
Regional do Tribu-

nal Regional Federal da 
5ª Região, responsável 
pela organização da V 
Olimpíada da Justiça 
Federal na 5ª Região, 
reuniu-se, na última 
quinta-feira (22), com 
representantes dos se-
tores envolvidos no 
planejamento e execução do 
evento. Conduzido pelo dire-
tor-geral Fábio Paiva, o encon-
tro deu início à preparação e 
organização da competição 
esportiva que reunirá magis-
trados, servidores e estagiários 
do TRF5 e das Seções Judiciá-
rias da 5ª Região. Segundo o 
diretor-geral, “a realização das 
Olimpíadas é um dos projetos 
prioritários do presidente do 
TRF5, desembargador federal 
Manoel Erhardt, pois tem tudo 
para ser um salutar momento 
de congregação entre todos 
os que fazem a Justiça Federal 
na 5ª Região, a exemplo das 
edições anteriores”. O evento 

Riscos de incêndio, combate ao 
fogo, atitudes que devem ser 
observadas na hora de um inde-
sejado incêndio e várias outras 
perguntas relacionadas ao tema 

poderão ser respondidas pelo 
Major da Reserva Remunerada do 
Corpo de Bombeiros Militar de 
Pernambuco, Ronaldo Acioli da 
Silva, que fará palestra hoje (26), 

está previsto para ocorrer de 
27 a 29 de outubro, dentro da 
semana de comemoração ao 
Dia do Servidor (28/10), que 
será brindada, em sua progra-
mação, com a 2ª edição do 
“Show de Talentos” do TRF5. 
Metas – A realização do even-
to favorecerá o cumprimento 
de um dos objetivos estratégi-

às 14h15, na Sala das Turmas Sul 
do TRF5, sobre Brigada de Incên-
dio. Diretor da Equipe Treinandos 
e responsável pela preparação dos 
brigadistas do TRF da 5ª Região, o 

Indicadores comportamentais
do uso prejudicial de drogas

cos do TRF5 - desenvolver 
o potencial humano nos 
órgãos da Justiça Fede-
ral - e tem o propósito de 
fortalecer o grau de satis-
fação no ambiente de tra-
balho e de contribuir para 
o bem-estar de magistra-
dos e servidores e a me-
lhoria do clima organiza-
cional. Integram o Comitê 

Olímpico Regional (COR) Letí-
cia Nogueira Cox, do Núcleo 
de Apoio Jurídico da Asses-
soria Jurídica da Presidência, 
Geraldo Alves, do Gabinete 
do desembargador federal 
Vladimir de Souza Carvalho, 
e Eduardo Victor Menezes, da 
Divisão de Gestão Estratégica 
e Estatística.

Clima junino - A animação 
tomou conta das Subsecreta-
rias de Pessoal e de Recursos 
do TRF5 na última quinta-
-feira (22). Os setores foram 
decorados com o colorido de 
bandeirinhas e balões, com 
direito a mesas repletas de 
comidinhas juninas e servido-
res com trajes típicos.

militar irá abordar, além de situa-
ções relacionadas ao ambiente de 
trabalho, várias medidas de se-
gurança que também devem ser 
adotadas no ambiente familiar. 

O abuso de drogas tem relação 
com uma série de agravos à saú-
de. Como o trabalho é o local 
onde passamos a maior parte 
do nosso tempo, constitui-se no 
melhor lugar para identificação 
precoce de tal problemática. O 
trabalhador que passa por esse 
tipo de dificuldade apresenta 
mudanças de comportamento. 
Estudos apontam que os sinais 
mais frequentes são a queda na 
produtividade, as ausências pro-
longadas do local de trabalho 
durante o expediente, os atrasos 

constantes na volta do almoço, 
as faltas ao trabalho, sobretudo 
nas segundas-feiras, o excesso de 
pausas para beber água ou tomar 
café, os recorrentes conflitos com 
colegas e, ainda, os pedidos de 
dinheiro emprestado a membros 
do grupo de trabalho. Nem todas 
as pessoas que apresentam tais 
sinais têm problemas com drogas, 
mas aqueles que têm tais proble-
mas costumam apresentar esse 
conjunto de condutas e devem ser 
orientados a procurar ajuda de um 
profissional de saúde.
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