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presidente do Tribu-
nal Regional Fede-

ral da 5ª Região – TRF5, 
desembargador federal 
Rogério Fialho, a diretora 
da Secretaria Judiciária, 
Telma Motta, e o diretor 
de Divisão de Desenvolvimento 
Institucional, Luiz Carlos Targino, 
participam, hoje e amanhã (25), 
do 9º Encontro Nacional do Poder 
Judiciário, que acontece no Cen-
tro Internacional de Convenções 
do Brasil (CICB), em Brasília/DF. 
O evento reunirá os presidentes 
dos 91 tribunais brasileiros, sob a 
coordenação do Conselho Nacio-

nal de Justiça (CNJ), com vistas a 
estabelecer as metas do Judiciário 
para 2016, de acordo com os ma-
crodesafios do Poder Judiciário 
para o período de 2015 a 2020. 
Na última reunião preparatória, foi 
formatada a proposta das metas 
que serão apresentadas durante o 
evento, além de divulgado o Rela-
tório Justiça em Números. 

Desempenho - Entre os objetivos 
do Encontro, estão a avaliação da 
estratégia nacional e a divulgação 
do desempenho dos Tribunais no 
cumprimento das Metas 2015. Nesta 
edição, o CNJ anunciará também os 
premiados com o Selo Justiça em 
Números, que visa ao reconhecimen-
to dos Tribunais que investem na 
excelência da gestão da informação.

O Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS) reforça a importância da realiza-
ção de exames periódicos para servi-
dores e magistrados. Os aniversarian-
tes do mês de novembro que ainda 
não foram ao NAS estão convidados 
a comparecer ao setor, para receber 
orientações e requisições de exames e, 
após realizá-los, agendar uma consul-

ta. Aqueles que não forem se subme-
ter aos exames – que têm o objetivo 
de detectar precocemente doenças 
- deverão assinar o termo de recusa. O 
programa oferecido pelo NAS comple-
menta, mas não substitui, a avaliação 
dos profissionais da área em consultó-
rios privados. Mais informações pelos 
ramais 9866 ou 9296.

O juiz fede-
ral Jorge Luís 
Girão Barre-
to, auxiliar da 
vice-presidên-
cia do TRF5, é 
um dos pales-
trantes do IV 
Congresso Brasileiro de Direito 
e Saúde. Ele participa, hoje, da 
mesa-redonda “Discriciona-
riedade médica e as decisões 
judiciais”. O evento ocorre em 
Fortaleza (CE), de hoje até quin-
ta (26), no Hotel Oásis Atlântico. 
A programação completa está 
na página do Congresso: www.
congressodireitoesaude.com.br.

A Subsecretaria de Apoio Especial 
(SAE) informa que, em breve, serão 
colocadas correntes, ambas em 
cores alternadas (amarela e preta), 
no portão de entrada e de saída 
da área de estacionamento dos 
servidores (Posto VG 4), à seme-
lhança do que já está sendo prati-
cado no estacionamento do Anexo 
I (Esmafe). O objetivo é identificar 
os usuários, visando a melhorar a 
segurança e a promover a ocupa-
ção correta das vagas. Para isso, 
a SAE avisa que será realizado o 
credenciamento dos usuários.

O Núcleo de Apoio à Criança 
com Câncer (NACC) está com um 
estande no hall de entrada do 
TRF5. Estão sendo vendidos, até 
sexta-feira (27), alguns produtos, 
a exemplo de camisas e panos 
de pratos. A renda obtida com a 
venda será revertida em prol da 
manutenção da instituição.


