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Descontos

TRF5 doa quase 70kg de material eletrônico

de Julho

TERÇA

Aniversariantes
Comissão de Acessibilidade define ações 
para implantar melhorias na 5ª Região
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Comissão de Acessibi-
lidade do Tribunal Re-

gional da 5ª Região – TRF5 
reuniu-se, na última sexta-
-feira (5), para definir ações a 
serem implantadas no edifí-
cio-sede e anexos do Tribu-
nal, de acordo com o Manual 
de Acessibilidade da Pessoa 
com Deficiência, instituído 
no dia 24 de junho, pelo 
Conselho da Justiça Federal 
(CJF). O documento estabe-
lece diretrizes para a elaboração de 
projetos de acessibilidade ao com-
plexo de imóveis da Justiça Federal 
de Primeiro e Segundo Graus e 
determina a adaptação dos imó-
veis já existentes, devendo eventu-
al impossibilidade ser esclarecida 
mediante justificativa técnica. Du-
rante a reunião, a presidente da 
Comissão, juíza federal auxiliar da 
Presidência do TRF5, Joana Caroli-
na Lins Pereira, exibiu um relatório 
elaborado pelo servidor Rodolfo 
Guimarães Neves, da Subsecretaria 
de Controle Interno, com uma lista 
de ações que podem ser desenvol-
vidas não apenas nas edificações, 
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Integrantes do Comitê de Ges-
tão Socioambiental visitaram, 
no último dia 2, o Centro de 
Recondicionamento de Com-
putadores (CRC) do Recife para 
entrega de eletroeletrônicos 
recolhidos durante a Semana 
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do Meio Ambiente, realizada no 
início de junho. Representaram 
o TRF5 a diretora do Núcleo de 
Gestão Documental, Lúcia Car-
valho, e a supervisora da Seção 
Socioambiental, Laís Rodrigues. 
Foram entregues 67kg de mate-

riais eletroeletrônicos, tais como: 
cabos USB, monitores, teclados, 
estabilizadores, telefones, apa-
relhos de telefonia móvel, carre-
gadores de celulares, aparelhos 
de DVD, fones de ouvido, caixa 
de som bluetooth, ferro de pas-

mas também no site da instituição. 
No encontro, a Comissão também 
ouviu a opinião do servidor José 
Fabiano Silva Barbosa, que tem de-
ficiência visual. “Para mim, o prédio 
do TRF5 é bastante acessível, e o 

sistema do Processo Judicial 
Eletrônico representou um 
avanço para quem tem defi-
ciência visual”, afirmou Bar-
bosa, que atua na Secretaria 
Judiciária e também integra 
o órgão colegiado.
Capacitação – Um dos 
pontos debatidos foi como 
melhorar o treinamento 
dos profissionais envolvidos 
diretamente na recepção 
e atendimento ao público 

em geral. “Pretendemos capacitar 
nossos servidores e colaboradores 
para atender melhor as pessoas 
com deficiência de diversos tipos”, 
adiantou Joana Carolina.

sar, controles remotos, entre 
outros. Após a entrega do 
material, houve a pesagem e 
a triagem dos equipamentos 
para verificar o que poderia ser 
reaproveitado e colocado no-
vamente em uso.

Reunião – A otimiza-
ção do procedimento 
de restituição de custas 
e porte de remessa e 
retorno (previsto no ato 
248/2016) foi o tema 
da reunião realizada no 
último dia 4 com repre-
sentantes das unidades 
do TRF5 que integram o processo 
de restituição.  O objetivo foi apre-
sentar a proposta do novo fluxo, 
através de um sistema informatiza-

“Quando estiver se deslocando em 
direção ao seu carro, só acione o 
alarme quando estiver junto ao 
veículo. Entre, ligue o motor, não 
perca tempo com pequenos ajus-
tes e inicie logo seu movimento.”

do, debater sugestões com os par-
ticipantes e abordar pontos como a 
definição do prazo para a implanta-
ção do novo sistema.

Servidores do TRF5 associados 
à ASSERJUFE têm descontos nos 
serviços e produtos oferecidos 
pela GG Disk Ótica, que conta com 
profissionais técnicos em óptica e 
consultores externos, com atendi-
mento em domicílio ou na empre-
sa. No Recife, a ótica possui unida-

des nos Aflitos e em Boa Viagem. 
Mais informações no site www.
ggdiskotica.com.br ou pelos telefo-
nes (81) 3242-7811, 3033-5310 e 
9.9966-8441.


