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A próxima edição da revista da
Associação Nacional de Chefes de
Gabinete (Anchegab) destacará a
iniciativa do TRF5 de promover
reuniões mensais entre a Diretoria
Geral e as Chefias de Gabinete desta
Corte, retomando uma prática já
adotada na gestão da
desembargadora Margarida Cantarelli.
Os encontros visam aproximar a
administração do Tribunal aos Gabinetes
dos magistrados, com o objetivo de
mostrar o funcionamento dos diversos
setores da área administrativa, desde a
estrutura de Informática até as questões
legais relacionadas ao atendimento das
demandas rotineiras. Durante as
reuniões, diretores do TRF5 têm a
oportunidade de expor as principais
limitações em suas áreas de atuação e
ouvir o que precisam os Gabinetes,
numa tentativa de antecipar demandas
para que o trabalho possa fluir cada vez
melhor. Um dos principais frutos da
iniciativa foi o surgimento do Comitê de
Servidores de Gabinete, criado com o
intuito de promover melhorias na
manutenção e evolução dos sistemas de
acompanhamento processual. O servidor
Guilherme Lima (chefe de Gabinete do

Anchegab destaca iniciativa do
TRF 5ª Região

desembargador José Maria Lucena e
presidente da Anchegab) ressalta a
importância das reuniões para uma
melhor integração no Tribunal. Para a
diretora-geral Sorária Caio, “a iniciativa
reduz distâncias e possibilita o
atendimento à demanda programada,
proporcionando melhoria significativa no
andamento dos trabalhos no TRF5”.

A Asserjufe, em parceria com o
Espaço Renascer de Terapias
Holísticas, está oferecendo
massagens terapêuticas, na Sala do
Servidor (16º andar), com desconto
para os associados. As sessões com
a massoterapeuta Rosana Andrade
podem ser feitas às segundas, das

13h às 19h, e sextas-feiras, das 8h às
14h. São oferecidas sessões de
Shiatsu (ideal para dores nas costas e
prevenção de estresse), Reflexologia
(massagem nos pés) e Reiki
(massagem relaxante). Os
interessados devem agendar horários
com Cristiane (9581).

A Procuradoria Regional da
República (Ilha do Leite) sedia
nesta quarta-feira, a partir das 16h, uma
palestra sobre Direitos Humanos na
Palestina, com a fotógrafa Anne Paq e
a coordenadora de projeto de
Educação e Saúde para Crianças na
Palestina Sandra de Carvalho, que
trabalham em uma ONG internacional
com atuação em campos de refugiados
palestinos. A fotógrafa francesa
organizou exposições sobre a
Palestina na Europa e nos Estados
Unidos. O evento é promovido pelo
Centro Cultural Palestino Brasileiro.
Informações: (81) 3325.2604.

Palestra sobre
Direitos Humanos
na Palestina

Os estagiários de nível superior que
possuem conta-corrente na Caixa
Econômica Federal com a terminação
023 devem trocá-la, com urgência, pela
conta universitária. Após a modificação, o
Setor de Acompanhamento de Estágio
deverá ser comunicado. Outras
informações com Odir, ramal 9835.

As fotos de eventos do Tribunal po-
dem ser acessadas na Intranet.

Basta digitar www.intranet.trf5.gov.br/
banco_de_imagens, ou clicar em
SERVIÇOS e escolher GALERIA

DE FOTOS DE EVENTOS.

Fotos de eventos

Está disponível na Intranet uma lis-
ta telefônica completa. O usuário

poderá fazer a busca pelo nome do
servidor ou pelo setor. Qualquer

sugestão ou correção de dados de-
verá ser feita à DG, ramal 9261.

Lista Telefônica

Estudantes universitários
devem regularizar conta

Massagem terapêutica no TRF5


