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O

Novo sistema de gestão documental foi apresentado no Tribunal

Planejamento da 
aposentadoriade Novembro

SEGUNDA

Responsabilidade socioambiental: TRF5 
formaliza adesão ao Ecos de Pernambuco

Aniversariantes
(14/11)
Joaquim Alberto da Conceição Coelho 
Divisão da 2ª Turma

Dalma Camila Damasceno Silva 
Gabinete do Des. Fed. Carlos Rebêlo Júnior

José Vinícius Monteiro de Souza 
Gab. Des. Federal Alexandre Luna Freire

Carla Josefa de Souza 
FORTE SERV. TEC.

Sebastião Buarque Filho 
SOSERVI

(15/11)
Ministro 

José Antônio Dias Toffoli
STF

Antônio César Lima Leitão 
Subsecretaria de Apoio Especial

Simone Pontes Chateaubriand 
Gabinete do Des. Fed. Carlos Rebêlo Júnior

Rubens Góes Tavares 
Subsecretaria de Orçamento e Finanças

Patrícia Lima Verde Valença 
Gabinete do Des. Fed. Manoel Erhardt

presidente do 
Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região 
– TRF5, desembarga-
dor federal Rogério 
Fialho Moreira, e a 
presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho 
(TRT6), desembarga-
dora Gisane Barbosa 
de Araújo, assinaram, 
na última quinta-
-feira (10), o Termo 
de Adesão do TRF5 ao Ecos de 
Pernambuco - Encontro de Comis-
sões Socioambientais de Pernam-
buco. Formalizado em setembro de 
2014, o Ecos-PE tem a participação 
de representantes, além do TRF5 
e  do TRT6, do Tribunal de Justiça 
de Pernambuco (TJPE), do Tribunal 
de Contas de Pernambuco (TCE-
-PE), do Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE-PE) e da Universidade Federal 
Rural de Pernambuco (UFRPE). A 
adesão do TRF5 ao Ecos, além de 
buscar consolidar as mais variadas 
ações socioambientais desenvolvi-
das pelo Tribunal, visa ao fortaleci-
mento do referido Comitê. 

Responsabilidade socioambien-
tal - Rogério Fialho Moreira falou 
da importância da formalização 

O SEI!, Sistema Eletrônico de In-
formações, que será utilizado pelo 
TRF5 e seções judiciárias vincu-
ladas, foi apresentado, na última 
quinta-feira (10), pela diretora da 
Divisão do SEI do TRF4, Patrícia 
Valentina. Pela manhã, a apre-
sentação foi para o presidente 
do TRF5, desembargador federal 
Rogério Fialho Moreira, diretores 
do Tribunal, além de assessores 

dos gabinetes dos desembarga-
dores federais. O desembargador 
federal Manoel Erhardt também 
esteve presente à apresentação da 
ferramenta. À tarde, os servido-
res conheceram, na prática, mais 
funcionalidades. O SEI! foi criado 
e desenvolvido por servidores do 
TRF4, e permitirá transferir todo o 
gerenciamento de processos admi-
nistrativos para o meio eletrônico, 

realizando virtualmente 
a tramitação de expe-
dientes, desde a criação 
até o armazenamento, 
passando pela edição, 
assinatura e outros 
procedimentos. A pla-
taforma foi cedida sem 
custos para mais de 140 
instituições públicas, en-
tre as quais o TRF5.

Os servidores do TRF5, em sua 
maioria os que estão planejan-
do a aposentadoria, participa-
ram, na última sexta (11), da 
palestra “Novos rumos do ama-
durecimento profissional e da 
aposentadoria”, proferida pela 
diretora da Trajeto Consultoria, 
Sílvia Gusmão. Para a palestran-
te, a aposentadoria tem perdas 
e ganhos. “Perdemos o cargo, 
a rotina diária com os colegas, 
mas ganhamos tempo para 
concretizar projetos e a possibi-
lidade de construir novos laços”, 
ressaltou. O evento marcou o 
lançamento do Programa Novos 
Rumos, capitaneado pela Tra-
jeto. A palestrante apresentou 
a estrutura do programa, que 
contém cinco módulos, e pode 
ser realizado em grupo ou in-
dividualmente.  As informações 
sobre os módulos e valor do 
programa, com desconto de 
25% para os servidores do TRF5, 
estão disponíveis no NDRH do 
Tribunal.

da adesão do TRF5 ao Ecos-PE, 
ressaltando que algumas ações 
socioambientais já estão em prá-
tica no Tribunal, entre as quais a 
destinação de papel para a reci-
clagem. A ação está beneficiando 
crianças da comunidade do Pilar, 
que estão tendo a oportunidade 
de aprender violino, por meio do 
projeto musical “Com Notas e 
Cordas: Crescendo na Harmonia”, 
graças à parceria entre o TRF5, a 
Faculdade Frassinetti do Recife 
(Fafire) e a ONG Moradia e Cida-
dania – PE. 


