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Dia do Teatro

iretores de Núcleos de Tec-
nologia da Informação (TI) 

das Seções Judiciárias da 5ª Re-
gião e da Subsecretaria de Tecno-
logia da Informação (STI) do Tribu-
nal Regional Federal da 5ª Região 
– TRF5 participaram ontem, na Es-
mafe5, de reuniões para tratar de 
melhorias para a área de TI. Entre 
os assuntos da pauta do encon-
tro, que prossegue no dia de hoje, 
estão o Processo Judicial eletrôni-
co (PJe), o redimensionamento de 
servidores, armazenamento, links, 
planejamento para melhoria de 
performance e para a alta disponi-
bilidade da aplicação PJe, Modelo 
de Contratação de TI (MCTI), en-
tre outros pontos. Da STI do TRF5 

estão participando o 
diretor da Divisão de 
Produção e Suporte 
Técnico, Arnaldo Leite 
Pereira, e a diretora da 
STI, Fernanda Monte-
negro.
Computação em 
Nuvens - Duas empresas apresen-
taram soluções para a gravação 
de audiência. Também foi apre-
sentado o “Private Cloud Storage”, 
que possibilita o armazenamento 
de grande volume de arquivos de 
forma distribuída corporativamen-
te, a chamada “Computação em 
Nuvens”, uma tendência adotada 
por grandes empresas. No âmbito 
da 5ª Região, o armazenamento 

seria em “nuvem” privada. O con-
ceito pode ser traduzido como o 
armazenamento de dados feito 
em serviços que poderão ser aces-
sados de qualquer lugar do mun-
do, a qualquer hora, não havendo 
necessidade de instalação de de-
terminados programas. O acesso 
a programas, serviços e arquivos é 
remoto, através da Internet - daí a 
alusão à nuvem.

A Diretoria Geral, através do Co-
mitê Olímpico Regional e da Divi-
são de Comunicação Social, inau-
gura hoje a Estação Olimpíada, 
uma exposição sobre a Olimpíada 
na 5ª Região, que visa a incentivar 
a inscrição e participação de ma-

gistrados, servidores e estagiários 
no evento. Estarão expostos fotos 
das Olimpíadas de 2009, 2010 e 
2011, materiais esportivos, como 
troféu, jogos, bolas, entre outros, e 
o vídeo sobre o evento do ano pas-
sado, produzido pela Comunicação 

do TRF5. A mostra fica em cartaz 
até o último dia de inscrições na III 
Olimpíada da Justiça Federal da 5ª 
Região, 28/09. Os interessados em 
participar da competição esportiva 
terão a oportunidade de fazer a 
inscrição no local.

A Gerência do Posto de Aten-
dimento (PA) da Caixa no TRF5 
informa que o banco encontra-
-se em greve, por tempo inde-
terminado, mas o atendimento 
para empréstimos e aplicações e o 
funcionamento das máquinas do 
autoatendimento (exceto para de-
pósitos), continuam normais. No 
Banco do Brasil, o atendimento foi 
normal no dia de ontem.

O Núcleo de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos (NDRH) 
informa que as vagas para a 
palestra “Acidentes no lar e no 
ambiente de trabalho”, que faz 
parte do Seminário de Atualiza-
ção em Segurança Institucional, 
ainda está com inscrições aber-
tas. O curso será realizado hoje, 
das 14h às 18h, na Sala das Tur-
mas. A palestra será ministrada 
pelo capitão Erick Aprígio, do 
Corpo de Bombeiros Militar de 
Pernambuco, que ensinará for-
mas de prevenção e atuação de 
primeiros socorros. O capitão 
mostrará como agir em casos 
de acidentes no lar e no traba-
lho, que incluem queimaduras, 
picadas de escorpião e abelhas, 
choque elétrico, quedas com pi-
sos molhados, hemorragias etc. 
Os interessados em participar 
devem se inscrever na intranet 
do TRF5, na área Eventos. Mais 
informações no ramal 9818.

Termina hoje o prazo para os tribu-
nais responderem a pesquisa sobre 
gestão do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). Os resultados desse 
trabalho serão divulgados pelo CNJ 
em novembro, durante o VI Encon-
tro Nacional do Poder Judiciário, e 
serão utilizados para a realização 
de um diagnóstico em que será 
verificado o nível de adesão dos tri-
bunais às práticas de gestão esta-
belecidas pelo Judiciário brasileiro. 
O questionário se encontra no site 
do CNJ (www.cnj.jus.br/corporativo).


