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Parceria entre TRF5 e TRT6 para uso de 
bicicletário é mantida

parceria por mais mobilida-
de, saúde e sustentabilidade, 

firmada entre o Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5 e o 
Tribunal Regional do Trabalho da 
6ª Região - TRT6, em janeiro de 
2017, está mantida. Foi divulgado, 
ontem (13), o Acordo de Coope-
ração nº 01/2017, que dá conti-
nuidade à cessão, em caráter pre-
cário, de 10 vagas do bicicletário 
do TRF5 para magistrados e servi-
dores do TRT6. O Termo, assinado 
originalmente em janeiro do ano 
passado, expirou em janeiro deste 
ano e, para manter a parceria, o 
presidente do TRF5, desembar-

Erhardt participa de sessão do CJF

NAS promove debate sobre os impactos da violência 
organizacional na saúde

gador federal Manoel 
Erhardt, renovou o 
acordo.  Os magistra-
dos e servidores do 
TRT6 poderão usar, 
inclusive, o vestiário, 
dotado de chuveiros, 
bancos, cabide para 
roupas, espelho, pia e 
vasos sanitários. Para 
isso, é necessário se identificar na 
portaria do edifício-sede do TRF5, 
munido de seu crachá funcional. 
Segurança - O Acordo de Coo-
peração prevê, também, que os 
usuários devem zelar pelos seus 
pertences, utilizando itens de se-

Perícias médicas do INSS
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O Núcleo de Assistência à Saú-
de (NAS) do TRF5 promoveu, na 
tarde de ontem (13), um deba-
te com profissionais de saúde 
sobre os impactos da violência 
organizacional na saúde do 
servidor. Médicos, odontólogos, 
psicólogos e assistentes sociais 

de outros tribunais com sede no 
Recife estiveram presentes para 
discutir sobre o tema. O evento 
faz parte do Plano de Ação do 
NAS para a atual gestão, dentro 
do módulo “Incentivo à Solidarie-
dade e Prevenção da Violência no 
Trabalho”. O objetivo é aumentar 

a sensibilidade do diagnóstico 
e discutir rotinas de aborda-
gem do problema de forma 
multidisciplinar. O debate foi 
mediado pela psicóloga clí-
nica e psicoterapeuta Tatiana 
Lima. Leia mais em www.intra-
net.trf5.gov.br. 

Mais de 100 dias: esse era o tem-
po de espera para agendamento 
de perícias médicas nas cidades 
abrangidas pela gerência do INSS 
em Caruaru, Agreste de Pernam-
buco – que chegou a ocupar o 
primeiro lugar no ranking das 
mais lentas do Brasil. As pessoas 
que dependiam de avaliação de 

incapacidade para concessão de 
benefício tiveram que procurar o 
Ministério Público Federal e o caso 
foi decidido na Justiça. Confira esta 
e outras reportagens no progra-
ma Via Legal desta quarta-feira 
(14/03), às 21h, na TV Justiça. As-
sista também pela Internet: www.
youtube.com/programavialegal.

O TRF5 divulgou as estatísticas so-
bre a aplicação da prova prática de 
capacidade física para o cargo de 
Técnico Judiciário – Especialidade 
Segurança e Transporte, aplicada 
no último domingo (11). Dos 193 
candidatos, 28 faltaram. A cidade 
do Recife teve o maior índice de 
abstenção, com 19,70%, seguida de 
Fortaleza (17,24%) e Natal (16%).

gurança, a exemplo de cadeados 
e imobilizadores de bicicletas. O 
TRT6 deve apresentar e manter 
atualizada junto à Secretaria Ad-
ministrativa do TRF5 uma lista de 
usuários, contendo seus nomes, 
matrículas e lotações. 

O presidente do TRF5, desem-
bargador federal Manoel Erhardt, 
participa, sexta-feira (16), às 9h, 
da sessão do Conselho da Justiça 
Federal, em Brasília. O colegiado 
apreciará processos administrati-
vos referentes a servidores, ma-

O diretor-geral do TRF5, Fábio 
Paiva, o diretor da Subsecretaria 
de Pessoal, Onaldo Mangueira, e 
o supervisor da Seção de Sistemas 
Administrativos da Subsecretaria de 
Tecnologia da Informação, Moacir 
Giordano, participam, amanhã (15), 
em Brasília, da reunião de trabalho 
do Comitê Gestor de Sistemas de 
Informação de Gestão de Pessoas.

gistrados federais, projetos insti-
tucionais e atos normativos que 
regulamentam questões adminis-
trativas da Justiça Federal. A ses-
são será transmitida ao vivo pelo 
canal do CJF no YouTube: www.
youtube.com/cjf.


