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TRF5 institui Comitê Gestor de 
Tecnologia da Informação

Inscrições para os jogos internos na SJRN

Sessão da TRU

Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região –TRF5 criou o 

Comitê Gestor de Tecnologia da 
Informação (CGTI) para tratar de 
assuntos relativos à área de Tec-
nologia da Informação (TI) e esta-
belecer as políticas de gestão. A 
criação do Comitê atende ao dis-
posto no Acórdão nº 1.603/2008, 
do Tribunal de Contas da União 
(TCU), que versa sobre a importân-
cia de um comitê multidisciplinar, 
a fim de determinar as priorida-
des de investimento, alocação e 
otimização de recursos públicos 
nos diversos projetos e ações de 
TI. O CGTI terá como atribuições 
subsidiar o presidente do TRF5 na 
tomada de decisões, conforme as 
políticas e diretrizes de TI; priorizar 
a execução de planos, projetos e 
investimentos relacionados à área 
de Tecnologia da Informação do 
Tribunal e das Seções Judiciárias 
vinculadas; propor investimentos, 
inclusive quanto a aquisições de 
bens e serviços, observando o Pla-
no Estratégico da Justiça Federal 
(PEJF), Plano Estratégico de Tecno-

logia da Informação (PETI) e 
o Plano Diretor de Tecnologia 
da Informação da Justiça Fe-
deral (PDTI/JUS), entre outras.
Composição – Criado através 
do Ato nº 502/2013, assina-
do pelo presidente do TRF5, 
desembargador federal Fran-
cisco Wildo, no dia 1º/10, o 
CGTI, de caráter consultivo da 
Presidência da Corte, será com-
posto pelos gestores da Diretoria 
Geral, das Secretarias Administra-
tiva e Judiciária, das Subsecretarias 
de Tecnologia da Informação, Pes-
soal, Orçamento e Finanças, da Di-

visão de Desenvolvimento Institu-
cional e por um representante da 
Corregedoria Regional. O Comitê 
será coordenado pelo Diretor-Ge-
ral, e na sua falta, pela diretora da 
Secretaria Administrativa.

Começam hoje (14), as inscrições 
para os jogos internos da Seção 
Judiciária do Rio Grande do Nor-
te (SJRN). O evento será realizado 
no período de 22 a 24/11, no SESI 
Clube de Natal/RN. Poderão par-
ticipar, como convidados, magis-
trados, servidores, estagiários e 
terceirizados do Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região (TRF5) e de 
todas as seções vinculadas. Os 
atletas que não fazem parte da 
SJRN devem se inscrever somente 
nos esportes coletivos e nas mo-
dalidades individuais de tênis de 
campo e de mesa. Os interessa-
dos podem realizar a inscrição até 
o dia 18/10, através da Intranet.

O desembargador federal Lázaro 
Guimarães preside, nesta segun-
da-feira (14/10), a partir das 14h, 
a 10ª sessão de julgamento da 
Turma Regional de Uniformização 
(TRU) da 5ª Região, que será rea-
lizada de forma presencial, na sala 
do Conselho de Administração do 
TRF5, no 15º andar. Na segunda-
-feira passada (7/10), a sessão foi 
interrompida em virtude de pro-
blemas na transmissão da reunião 
por videoconferência. A TRU é 
composta por oito juízes federais 
que presidem as Turmas Recursais.

O magnésio é um mineral essen-
cial para o corpo humano, neces-
sário para mais de 300 processos 
biológicos muito importantes, 
como a contração muscular. Mui-
to consumido por pessoas ativas 
que desejam evitar cãibra mus-
cular e manter um bom funcio-
namento dos músculos, nervos e 
ossos; e aliviar contusões. A falta 
de magnésio no organismo pode 
trazer sintomas desagradáveis,  
tais como: insuficiência cardíaca, 
osteoporose, pressão alta, diabe-
tes mellitus, tensão pré-menstru-
al (TPM), insônia, cãibras, lapsos 
de memória.

Conheça as principais fontes de 
magnésio:

1. Frutas e hortaliças (abacate, 
banana, folha da beterraba, grão 
de bico, quiabo, soja espinafre, 
couve).
2. Grãos e derivados (Cevada, 
Granola, aveia, arroz integral, fa-
rinha de centeio, farelo de milho, 
massas integrais).
3. Nozes e sementes (sementes 
de girassol, gergelim, amêndoas, 
castanhas, soja, nozes).
4. Outros alimentos (manteiga de 
amendoim, ostra, fermento, leite 
em pó).

O Jornal Mural TRF Hoje dá início, nesta segunda, a uma coluna 
semanal, assinada pela equipe do Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS). A coluna visa a colaborar com a qualidade de vida e publicar 
assuntos de interesse de servidores e magistrados. A pedido do NAS, 
estamos substituindo o tema da primeira publicação. 

Você conhece os benefícios do Magnésio?


