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Procuradoria

SIAP promove substituição de luminárias em restaurante

de Maio

TERÇA

Saúde

Aniversariantes

Semana do Meio Ambiente

Últimos dias para inscrições em oficina 
com garrafas pet e concurso sustentável Kátia Maria Fernandes Salvatori
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Vigilância

inda dá tempo de se inscrever 
para participar da oficina de 

transformação de garrafas pet em 
jarro e do 1° Concurso de Susten-
tabilidade do TRF5, atividades que 
estão previstas na programação 
da Semana do Meio Ambiente. O 
evento acontece entre os dias 3 
e 7 de junho. Com o tema “Ideias 
Sustentáveis”, o Concurso vai se-
lecionar projetos em duas cate-
gorias: “Redução no consumo de 
papel/impressão” e “Qualidade de 
Vida no Trabalho”. Para se inscre-
ver, é necessário enviar email para 



A Subsecretaria de Infraestrutura 
e Administração Predial (SIAP) do 
TRF5 realizou a troca de 30 lumi-
nárias da área de preparação de 
comida do Restaurante O Porto, 
localizado no 16º andar do edifí-
cio-sede. Os modelos tradicionais 
de calha foram substituídos por 
luminárias herméticas (fechadas), 
atendendo, assim, às determi-

Lançamento

nações da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa). De 
acordo com a legislação em vigor, 
as lâmpadas das áreas de armaze-
namento e produção de alimentos 
devem ter proteção antiqueda e 
antiexplosão, para evitar que, em 
caso de acidentes, pedaços de 
materiais caiam sobre as comidas. 
Além disso, as novas luminárias 

são ideais para ambientes que 
exijam um alto grau de limpeza. 

Dica
S e g u r a n ç a SAE

de

socioambiental@trf5.jus.br, com infor-
mações como nome, setor, categoria 
escolhida, a ideia de boa prática, 
a implantação da sugestão no 
Tribunal e um breve comentário 
sobre a relevância da ideia. O 
edital do concurso está dis-
ponível na intranet do TRF5: 
www.intranet.trf5.gov.br. 
Oficina - Já para participar 
da oficina, é preciso enviar os 
dados (nome, matrícula e setor) 
para o e-mail socioambiental@trf5.
jus.br. Cada participante deverá levar 
sua garrafa pet e as vagas são limitadas.

Curso – Ges-
tores estraté-
gicos de várias 
unidades do 
Tribunal parti-
cipam, até hoje 
(28) de mais 
uma turma do 
curso Design 
Thinking apli-
cado ao setor 
público. O treinamento é uma das 
atividades previstas no Programa de 

Desenvolvimento Gerencial do TRF5 
para 2019.

Ao estacionar seu veículo, não dei-
xe nada à mostra. Ladrões fazem 
arrombamentos quando o furto 
compensa.

O juiz federal Ivan Lira de Carvalho 
está com livro novo na praça. A 
obra “Brevidades” (Editora Caule 
de Papiro) será lançada na quinta-
-feira (30), às 18h, na Galeria Fer-
nando Chiriboga, do shopping 
Midway Mall, em Natal/RN. O livro 
traz pequenas crônicas inspiradas 
na vida pessoal do magistrado. 
Segundo o autor, os textos foram 
feitos para leitura rápida, em bloco 
ou unidades, de trás pra frente ou 
salteado, ao gosto do leitor.

Proteja-se...

A Corregedo-
ria Regional 
do Ministério 
Público Federal 
(MPF) realiza-
rá a correição 
ordinária na 
Procuradoria Regional da Repú-
blica da 5ª Região, amanhã (29) 
e quinta-feira (30). No dia 31/5, 
haverá atendimento ao público 
das 14h às 17h, por meio de vide-
oconferência com o corregedor-
-geral da instituição, Oswaldo José 
Barbosa Silva. O corregedor estará 
disponível para ouvir sugestões, 
reclamações ou denúncias sobre o 
serviço prestado pela unidade.


