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Programa de Qualidade de 
Vida, vinculado à Subsecreta-

ria de Pessoal do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5, agora 
conta com um portal na Intra-
net. O canal de comunicação tem 
como objetivo divulgar sugestões 
de melhoria da qualidade de vida 
do servidor. No portal é possível 
encontrar links de grupos de au-
toajuda oferecidos na cidade do 
Recife e Região Metropolitana, a 
exemplo do Alcoólicos Anônimos, 
dentre outros. Na área “Calendário 
de ações” do menu “Unidades”, o 
servidor poderá acompanhar as 
etapas e ações de execução do 
referido programa, entre elas, o 

retorno da Ginástica Laboral, 
juntamente com um projeto 
piloto de combate ao seden-
tarismo, assim como a volta 
do Canto Coral, que desta 
vez  incluirá a participação 
de servidores inativos. 
Saúde - De acordo com a 
coordenadora do progra-
ma Qualidade de Vida, Iara 
Sales, as contratações da 
empresa de Ginástica Labo-
ral e de combate ao sedentarismo, 
bem como do maestro regente, 
estão sendo licitadas. “O progra-
ma prevê também ações de saúde, 
as quais acontecerão em parce-
ria com o Setor Médico do TRF5. 

Existe também o e-mail qualidade-
devida@trf5.jus.br, através do qual 
o servidor pode sugerir temas de 
interesse”, ressaltou Iara, terapeu-
ta ocupacional e especialista em 
saúde pública.

O presidente do TRF5, de-
sembargador federal Francis-
co Wildo, encerrou na última 
quarta-feira (30), o 1º Fórum 
de Memória do Judiciário do 
Norte-Nordeste. O evento 
reuniu, durante três dias, repre-
sentantes do Poder Judiciário 
com o objetivo de discutir e 
tecer uma rede de museus e 

centros de memória do Judiciá-
rio das regiões Norte e Nordeste. 
Aberto pelo diretor da Escola de 
Magistratura da 5ª Região (Esma-
fe), desembargador federal Marce-
lo Navarro, o encerramento con-
tou com palestra da museóloga e 
pesquisadora Heloísa Fernandes, 
intitulada “Museus fazem bem à 
saúde ou não?”. Ao final do even-

to, foi apresentada uma carta de 
intenções, elaborada pelos repre-
sentantes do setor de memória 
do Judiciário do Norte-Nordeste. 
O documento, que será entregue 
ao Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), contém os objetivos gerais 
e as ações para a criação da Rede 
de Memória do Poder Judiciário 
no Norte e Nordeste.

Os servidores da Secretaria Judi-
ciária (SJ) e da Subsecretaria de 
Tecnologia da Informação (STI) 
do TRF5, respectivamente, Val-
frido Santiago Junior (SJ), Karla 
Medeiros (SJ), Gleicy Nascimento 
(STI) e Karina Gonzaga (STI), bem 
como o diretor da Secretaria da 
3ª Vara Federal da Seção Judici-
ária de Alagoas (SJAL), Gunnar 
Dorneles Trennepohl, participam 
de dois workshops sobre o Pro-
cesso Judicial eletrônico (PJe), 
no Tribunal Regional Federal da 
3ª Região (TRF3), em São Pau-
lo. Nos dias 5, 6 e 7 de maio, 
o tema será “Modelagem das 
Regras de Negócio do Mandado 
de Segurança no PJe; e nos dias 
8 e 9/05, “Parametrização das 
Regras de Negócio do Mandado 
de Segurança no PJe”. Entre os 
objetivos do treinamento está o 
compartilhamento de experiên-
cias, uma vez que o TRF5 já uti-
liza o PJe para a classe Mandado 
de Segurança, ao passo que o 
TRF3 passará, em breve, a adotar 
o sistema eletrônico.

Estudantes do 3º ao 9º período 
do curso de Direito da Faculdade 
Boa Viagem, acompanhados pela 
professora Lourdes França, visita-
ram o TRF5 na última quarta-feira 
(30). Os alunos assistiram ao vídeo 
institucional “A Casa do Direito”, 
conheceram o auditório do Pleno 
e a Presidência. No Pleno, os gra-
duandos assistiram a uma sessão 
do Colegiado.
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