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Programa Qualidade de Vida no TRF5: 
Comissão faz primeira reunião

Resolução disciplina compras ou contratação de serviços de TIC

Doação de Sangue

Mariana Tavares, ex-servidora do 
gabinete do desembargador fede-

ral Luiz Alberto Gurgel de Faria, 
está solicitando doação de sangue 
(qualquer tipo) para seu pai, José 

Cesar Tavares, que será subme-
tido a uma cirurgia no Hospital 
Unimed III. A doação deverá ser 

feita ao Banco de Sangue Hemato, 
que fica na Av. Lins Petit, nº 264, 

Ilha do Leite, ao lado do centro 
administrativo da Unimed, após a 
praça Chora Menino. O horário de 

funcionamento é das 7h às 18h, 
de segunda a sábado.

TRF5 recebe alunos da UNICAP

Planejamento 
financeiro

Comissão destinada a coor-
denar e executar o Programa 

Qualidade de Vida no Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região – 
TRF5 se reuniu pela primeira vez, 
ontem. Composta pelos servidores 
Iara Bispo (Núcleo de Assistência 
à Saúde), Soraya Portugal (Núcleo 
de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos - NDRH), Valdenice Sou-
za (Subsecretaria de Infraestrutura 
e Administração Predial) e Geral-
do Alves (Divisão de Desenvolvi-
mento Institucional), a Comissão 
foi instituída pelo Ato nº 518, de 
8/10/2013. Entre os pontos discu-
tidos pelo grupo, a consolidação 
das ações já existentes no TRF5, a 
exemplo das Olimpíadas; o Espaço 
Renascer, que oferece terapias ho-
lísticas; o Programa Vigilantes do 
Peso; bem como a volta da ginás-
tica laboral.  Uma das propostas 
para implementação imediata é a 
criação de um e-mail, que servirá 
para “ouvir” o servidor. 
Saúde - O Programa Qualidade de 
Vida de Magistrados e Servidores 

do TRF5 tem como 
objetivo proporcio-
nar condições para 
o desenvolvimento 
de hábitos e atitu-
des para um estilo 
de vida saudável, 
devendo alcançar 
os seguintes re-
sultados: força de 
trabalho saudável, 
redução do ab-
senteísmo (ausência no trabalho), 
maior motivação e eficácia no 
trabalho, aumento da produtivi-

dade, melhoria nas relações inter-
pessoais e gerenciais, melhoria do 
ambiente de trabalho e redução 
do sedentarismo.

Os órgãos submetidos ao con-
trole administrativo e financeiro 
do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) só poderão comprar ou 
contratar serviços de Tecnologia 
da Informação e Comunicação 
(TIC) com base na Resolução nº 
182, aprovada no último dia 18. 
O Tribunal de Contas da União 

(TCU) recomendou ao CNJ o esta-
belecimento de diretrizes para as 
contratações nessa área. A expec-
tativa é de que a norma sirva de 
padronização dos procedimentos 
utilizados para as contratações de 
TIC. De acordo com a diretora da 
Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação (STI) do TRF5, Fernan-

da Montenegro, que faz parte do 
Comitê Nacional de Gestão de 
Tecnologia da Informação e Co-
municação do Poder Judiciário, 
a proposta de Resolução passou 
por consulta pública, no início de 
maio, período no qual os tribu-
nais puderam enviar sugestões e 
críticas para aprimorar a minuta.

A segunda palestra dedicada às 
comemorações do Dia do Servi-
dor (28/10) será realizada hoje, a 
partir das 16h, no Pleno do TRF5. 
Os consultores da empresa GM 
Planejamento Financeiro, Gustavo 
Maia e Eduardo Ribeiro, abordarão 
o tema “Planejamento Financeiro 
e Familiar”. Ao final do evento, eles 
sortearão 10 servidores, que terão 
direito a uma oficina de consultoria 
individualizada. O atendimento será 
realizado amanhã (25/10), na sala de 
reuniões do 15º andar, em horário 
combinado com os contemplados.

O TRF5 recebeu, 
na tarde de ontem 
(23), a visita dos 
alunos do curso 
de Direito da Uni-
versidade Católica 
de Pernambuco 
(UNICAP). Os 51 
estudantes, acom-
panhados pelo professor de Processo Civil, Marcos Netto, conhece-
ram o Pleno, a sala das Turmas e o memorial do TRF5.


