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O

Novo sistema de gestão documental será apresentado amanhã

JFPB realiza o 2º 
grande leilão do 
ano nesta quinta

de Novembro

QUARTA

TRF5 se ilumina de azul 
pela saúde dos homens 

Novembro Azul  Foto: Michelle VilanoVa

Fotos da Semana 
do Servidor 2016 
estão na Internet

Tribunal Regional Federal da 
5ª Região (TRF5) se iluminou 

de azul.  O objetivo da iniciativa é 
fortalecer a campanha Novembro 
Azul, dirigida especialmente aos 
homens, para conscientização a 
respeito de doenças masculinas, 
com ênfase na prevenção e no 
diagnóstico precoce do câncer de 
próstata. Os perfis das redes sociais 
do TRF5 (Facebook, Instagram e 
Twitter), assim como este TRF Hoje, 
o site e a intranet também já ga-
nharam tons azulados e/ou o laço 
alusivo, símbolo mundial do movi-
mento. De acordo com o Ministério 
da Saúde (MS), estudo com mais 

de 6 mil adultos do sexo masculino 
aponta que 1/3, ou seja, cerca de 
30%, ainda não tem o hábito de ir 
ao médico. Desses que não vão, 
55% afirmam que “não precisam”.
Importância das consultas – O 
objetivo do MS é fazer com que 
o público masculino procure mais 
atendimento médico. Entre os pro-
blemas de saúde que mais acome-
tem o homem estão a obesidade 
(57%) e o alcoolismo (25%). As 
principais causas de morte, segun-
do dados do Sistema de Informa-
ção de Mortalidade, são externas, 
como acidentes de trânsito, no 
trabalho e lesões por violência. 

Em segundo, estão as doenças do 
aparelho circulatório (como infarto 
agudo do miocárdio), seguida das 
neoplasias (brônquios e pulmões).

Servidores do TRF5 terão a opor-
tunidade de conhecer, amanhã 
(10), às 14h, o SEI!, sistema que 
vai, aos poucos, substituir o 
Fluxus, atual sistema de gestão 
documental utilizado na Justiça 
Federal na 5ª Região. O SEI! (Sis-
tema Eletrônico de Informações), 

ferramenta criada e desenvolvi-
da por servidores do TRF4, será 
apresentado na Sala Multimídia, 
por Patrícia Valentina, diretora da 
Divisão do SEI do TRF4. O novo 
sistema permitirá transferir todo 
o gerenciamento de processos 
administrativos para o meio ele-

trônico, realizando virtualmente a 
tramitação de expedientes, desde 
a criação até o armazenamento, 
passando pela edição, assinatura e 
outros procedimentos. A platafor-
ma foi cedida sem custos para di-
versas instituições públicas, entre 
as quais o TRF5.

As fotos da Semana do Servidor 
2016 já estão disponíveis no site 
do TRF5 (http: www.trf5.jus.br), no 
menu “Imprensa”, em “Banco de 
Imagens”, na área “Eventos”. Lá, as 
fotos estão divididas de acordo com 
a programação: conversa com o 
presidente e show de Jessier Quiri-
no; JurisChef 5; palestra musical com 
Dorgival Dantas; exposição de artes; 
palestra com Karim Khoury; e Show 
de Talentos 2016. Vídeos também 
foram disponibilizados no Facebook 
do TRF5: facebook.com/TRF5a.

A Justiça Federal na Paraíba (JFPB) 
promove, amanhã (10), a partir 
das 9h, no auditório da Subseção 
Judiciária de Campina Grande, o 
segundo Leilão Judicial do ano. A 
participação na hasta pública tam-
bém poderá ser nas modalidades 
telepresencial (videoconferência 
para João Pessoa, Sousa, Monteiro, 
Patos e Guarabira) ou virtual. En-
tre os bens de maior destaque do 
leilão está o Hotel Tambaú, cartão 
postal de João Pessoa, avaliado 
por R$ 212 milhões. A novidade 
é que os bens poderão ser arre-
matados por um  mínimo de até 
50% do valor da avaliação, confor-
me determina o Novo Código de 
Processo Civil. Dentro do projeto 
Leilão Eficaz da JFPB, o evento se 
repetirá, em 2ª data, no dia 24 
de novembro, às 9h, também em 
Campina Grande, com as transmis-
sões nas modalidades telepresen-
cial e virtual.

Visita de estudantes - O TRF5 recebeu, na tarde de ontem (8), a visita de 
estudantes do 7º período do curso de Direito da Universidade Católica de 
Pernambuco – UNICAP. Os universitários foram acompanhados pelo profes-
sor da disciplina de Processo Civil III, Marcos Netto, que também é assessor 
no gabinete do desembargador federal Paulo Roberto de Oliveira Lima. O 
grupo assistiu ao vídeo institucional “A Casa do Direito”, à sessão da 2ª Tur-
ma e conheceu o heliponto do TRF5.


