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A agente de Segurança Ana Cláudia 
de Lima, lotada no TRF1, em Brasí-
lia - DF, busca uma permuta para 

o TRF5 ou para alguma das seções 
judiciárias nos estados de Pernam-
buco, Paraíba, Rio Grande do Nor-
te e Alagoas. Contato pelo e-mail: 

analima0608@gmail.com; ou pelo 
telefone (81) 999012555 (whatsapp). 
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O

Permuta
TRF5 doa computadores para a Capitania dos Portos de Pernambuco

de Junho

QUARTA Mutirão Restaurante
reajusta preços 

Reunião do Comitê de Governança de TI discute 
estratégias implementadas no TRF5

Teresa Cristina Fonseca Mendes
Subsecretaria de Pessoal
Eduardo de Souza Luna
Coordenadoria dos Juizados Federais
Hugo Apolônio Silva Pinto
Lanlink – Informática
Raquel Jaciara da Cruz
Soservi – Limpeza

Aniversariantes

Comitê de Go-
vernança de TI 

do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Re-
gião – TRF5 se reu-
niu, ontem, à tarde, 
na sala de sessões 
do Conselho de 
Administração do 
Tribunal. A pauta foi 
extensa, com mais 
de 10 itens, entre os 
quais, a Resolução 
211 do Conselho Nacional de Jus-
tiça, de 15/12/2015, que instituiu a 
Estratégia Nacional de Tecnologia 
da Informação e Comunicação do 

Poder Judiciário (ENTIC-JUD), além 
de estratégias que estão sendo 
implementadas para economia de 
gastos na área de TI do TRF5. O Co-

mitê Gestor de Tecnologia da Infor-
mação (CGTI) do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – CGTI/TRF5 
foi instituído pelo Ato Nº 502/2013. 
De composição multidisciplinar, o 
comitê é composto por dirigentes 
de Tecnologia da Informação – TI e 
de outras áreas do TRF5, a fim de 
determinar as prioridades de in-
vestimento, alocação e otimização 
de recursos públicos nos diversos 
projetos e ações de TI e promover 
o alinhamento entre as atividades 
de TI e o negócio da organização.
Composição – O Ato que instituiu 
o CGTI está sendo reeditado e in-
cluirá em sua composição os juízes 

O Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região - TRF5 doou, na manhã 
de ontem (28), 30 computadores 
com monitores para a Capitania 
dos Portos de Pernambuco. O ter-
mo de doação foi assinado pelo 
presidente do Tribunal, desem-
bargador federal Rogério Fialho, 
e pelo Capitão-de-Mar-e-Guerra 

Marcelo Petrille Pacheco. Os bens 
doados foram sendo substituídos 
ao longo dos anos e serão utili-
zados para aprimorar o quadro 
de equipamentos da Capitania. “A 
aquisição é de grande valia e vai 
tornar o fluxo de informação me-
lhor”, ressaltou o Capitão Petrille. 
Também estiveram presentes à 

assinatura do termo de 
doação o Tenente Jus-
sier, o Corregedor do 
TRF5 e diretor da Sub-
secretaria de Apoio Es-
pecial, respectivamente, 
desembargador federal 
Fernando Braga e o Ge-
neral Nilson Ananias.

O restaurante e café “O Porto”, 
localizado no 16º andar do TRF5, 
terá o preço de suas refeições ma-
joradas em 8,468%, passando o 
preço do quilo dos atuais R$35,85 
para R$38,89. A Secretaria Admi-
nistrativa do Tribunal informa que 
o acréscimo anual, previsto contra-
tualmente, leva em conta o índice 
de inflação do IBGE fornecido para 
alimentos e será aplicado a partir 
da próxima segunda-feira (4/07).

Mutirão de instrução promovido 
pela 32ª Vara Federal de Pernam-
buco, localizada no município de 
Garanhuns, resultou em 51 acor-
dos. A atividade, que foi encerra-
da no dia 9 de junho, teve como 
objetivo regularizar a pauta de 
audiências da Subseção.

federais auxiliares da Presidência e 
da Corregedoria Regional do TRF5, 
respectivamente, Leonardo Resen-
de e Bruno Teixeira de Paiva. São 
membros do Comitê a Diretora Ge-
ral, Margarida Cantarelli; os direto-
res da Secretaria Judiciária e Admi-
nistrativa, respectivamente, Telma 
Motta e Sorária Caio; e os diretores 
das Subsecretarias de Tecnologia 
da Informação, de Pessoal e de 
Orçamento e Finanças, respecti-
vamente, Fernanda Montenegro, 
Onaldo Mangueira e Sebastião 
Campelo; e o diretor da Divisão 
de Gestão Estratégica e Estatística, 
Luiz Targino.


