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Modelo de Relatório deverá 
ser adotado em todo o Brasil

Comissão Socioambiental fez sua primeira reunião ontem

Slides do Curso de 
Desenvolvimento 
Gerencial

Reajuste no  
plano de saúde 
SulAmérica

Judiciá-
rio Federal 
adotará o 

modelo de Relató-
rio-Resumo para 
Acompanhamento 
de Obras da Justi-
ça Federal elabo-
rado pelo servidor 
do Tribunal Re-
gional Federal da 
5ª Região – TRF5, 
o engenheiro civil 
Ramayano Fran-
cisco da Silva, um 
dos coordena-
dores do Comitê 
Técnico de Obras 
da 5ª Região. Elogiado pelos pre-
sentes à reunião do Comitê Técnico 
de Obras (CTO) Nacional, realizada 
recentemente pelo Conselho da 
Justiça Federal, em Brasília, o mo-
delo é resultante de um trabalho 
de 15 anos de acompanhamento 
de contratos de obras. 
Registro - “O relatório foi ana-
lisado e recomendado pela área 

de Auditoria de 
Controle Externo 
do TCU. A ideia 
é utilizá-lo como 
base para os tra-
balhos desenvol-
vidos pela área 
técnica de arquite-
tura e engenharia 
de toda Justiça 
Federal”, ressaltou 
o coordenador 
do CTO Nacio-
nal, Lúcio Castelo 
Branco. De acordo 
com Ramayano 
Francisco da Silva, 
o modelo de rela-

tório transcreve as condições reais 
físicas e financeiras da execução 
das obras, incluindo registro foto-
gráfico. “O relatório avalia o aten-
dimento às disposições contratuais 
por parte da empresa executora e 
possibilita conhecer o impacto dos 
atrasos e avanços verificados no 
cronograma de execução dos servi-
ços”, destacou Ramayano.

A partir do mês de janeiro de 
2014, os servidores vão pagar a 
mensalidade do plano de saú-
de SulAmérica com reajuste de 
11,13%. A Divisão de Folha de 
Pagamento (DFP) informa que 
o reajuste começou a vigorar 
desde a mensalidade de setem-
bro, porém, o TRF5 está arcando 
com o reajuste até dezembro 
deste ano. Para ter acesso a 
planilha com os novos valores 
basta acessar a intranet e seguir 
o seguinte caminho: Unidades 
>> Setor de Benefícios >> Pla-
no Privado de Saúde >> Valores 
SulAmérica 2014. Mais informa-
ções pelo ramal 9345.

O Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos (NDRH) infor-
ma aos servidores que já estão 
disponíveis os slides do curso 
de Desenvolvimento Gerencial, 
ministrado pelo consultor Karim 
Khoury. Os interessados devem 
solicitar o material através dos 
ramais: 9818 e 9804.

Relatório inclui imagens de obras

CTO da 5ª Região

A Justiça Federal em Pernambuco 
(JFPE) disponibilizou, na internet, 
os cerificados do curso “Direito 
da Informática”. Para ter direito 
ao documento é necessário que 
o participante tenha cumprido 
80% da carga horária. O acesso ao 
certificado é através do seguinte 
endereço: http://www.jfpe.jus.br/
curso.interfaceweb/curso/wfcerti-
ficadoweb.aspx.

JFPE disponibiliza 
certificado do curso 
“Direito da Informática”

A primeira reunião da Comis-
são Socioambiental do TRF5 
foi realizada ontem, na Se-
cretaria Administrativa (SA). A 
Coordenadora da Comissão e 
diretora da SA, Sorária Caio, 
fez a leitura do Ato de cria-
ção da Comissão. A próxima 
reunião ficou agendada para 
quarta-feira (2/10), às 17h, 
quando será apreciado o pedido 
de convênio formulado pela Or-
ganização Não Governamental 
Moradia e Cidadania, que pre-
tende receber resíduos do TRF5, 

como papéis descartados. A ONG 
teve origem no Comitê da Ação 
da Cidadania dos Empregados da 
Caixa. É responsável por iniciati-
vas como educação, geração de 

trabalho e renda e apoio às 
ações de combate à fome e 
à miséria para comunidades 
de baixa renda, a exemplo do 
Pilar, no Bairro do Recife.  A 
Comissão Socioambiental do 
TRF5 é composta ainda pelos 
diretores das Subsecretarias 
de Pessoal (SP), Infraestrutura 
e Administração Predial (SIAP), 

Material e Patrimônio (SMP) e Or-
çamento, Finanças e Contabilidade 
(SOFC), respectivamente Onaldo 
Mangueira, Vladislave Leite, Seve-
rino Félix e Sebastião Campelo.


