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Palestra

Rogério Fialho comemora 10 anos 
como desembargador federalde Maio

QUARTA

iretores dos Nú-
cleos de Tecnolo-

gia da Informação (TI) 
das Seções Judiciárias 
da 5ª Região (Alagoas, 
Ceará, Paraíba, Per-
nambuco, Rio Grande 
do Norte e Sergipe) se 
reuniram, ontem (8), 
para o primeiro dia do 
Encontro de Gestores 
de TI.  Coordenados 
pela diretora da Subse-
cretaria de TI do TRF5, 
Fernanda Montenegro, os partici-
pantes discutiram várias temáticas 
dentro dos temas governança, 
infraestrutura e sistemas. Entre os 
assuntos abordados, estão ques-
tões relativas ao plano de ação, 
aos projetos e às contratações re-
gionais. Para Fernanda, o momen-

to é importante, também, para 
alinhar as atividades de TI, com 
o objetivo de potencializar o uso 
dos materiais disponíveis. “Com a 
escassez de recursos humanos e 
financeiros, temos que trabalhar 
para otimizar esses meios, crian-
do e compartilhando serviços 

André Gustavo Costa Rodrigues Barbosa
Núcleo de Assistência à Saúde

Aniversariantes

Grupo de Trabalho vai acompanhar contratação de serviços de assistência à saúde

Dia das Mães

Foi publicada, na última segunda 
(7), no Diário Eletrônico Administra-
tivo do TRF5, a Portaria nº 254, cujo 
objetivo é criar o Grupo de Traba-
lho para dar apoio à gestão da con-
tratação de serviços de assistência 
à saúde na Justiça Federal da 5ª 

Região. A equipe é formada por seis 
integrantes e será coordenada pela 
diretora da Secretaria Administrativa 
do Tribunal, Sorária Caio. O grupo 
estudará, entre outros aspectos, a 
continuidade da implantação e a 
efetiva execução do Programa Saú-

de Ativa da SulAmérica, bem como 
a viabilidade de aplicação do fator 
de coparticipação e a possibilidade 
de inclusão, na apólice do seguro 
saúde, de outras categorias de de-
pendentes, com o objetivo de redu-
zir a faixa etária da carteira de segu-

Comitê Gestor de TI se reúne no TRF5

rados. As reuniões serão bimestrais. 
Os estudos realizados serão apre-
sentados à Diretoria Geral do TRF5, 
que decidirá sobre a implantação 
das medidas propostas ou encami-
nhará, se for o caso, às instâncias 
competentes para análise. 

O Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos e a Subsecre-
taria de Apoio Especial promovem, 
hoje (9), às 16h, na Sala das Turmas 
Norte, palestra informativa sobre a 
Gratificação de Atividade de Se-
gurança (GAS) e sobre o Adicional 
de Qualificação (AQ). O encontro é 
destinado a todos os Técnicos Ju-
diciários da especialidade Seguran-
ça e Transporte. Quem não puder 
comparecer hoje, ainda tem o dia 
16/05 para participar.

Ainda dá tempo para enviar as 
fotos para produção do vídeo em 
homenagem ao Dia das Mães. 
As interessadas podem escolher 
registros, preferencialmente na 
horizontal, em que estejam acom-
panhadas dos filhos, das filhas ou 
mães e enviar até hoje (9) para o 
e-mail comunicacaosocial@trf5.jus.
br ou para o WhatsApp da Comu-
nicação (81) 98726.6126. Amanhã 
(10), o TRF5 promove o “Conversa 
de Mãe”, evento que vai reunir 
várias mulheres num grande de-
bate para compartilhar e trocar 
informações sobre a maternidade. 
O encontro será realizado na Sala 
Capibaribe, a partir das 15h.

em toda a 5ª Região”, 
salientou. As reuniões 
acontecem mensal-
mente por videocon-
ferência e, presencial-
mente, uma vez a cada 
semestre. O encontro 
segue até hoje (9), na 
Sala Capibaribe do 
TRF5. 
PDTI – Durante as 
reuniões, a STI apre-
sentou aos participan-
tes o Plano Diretor de 

Tecnologia da Informação (PDTI) 
2018-2020, que estabelece ações 
e metas para sistematizar o pla-
nejamento da gestão de TI na 
Justiça Federal da 5ª Região. O 
documento foi aprovado este ano 
pelo Comitê de Gestão Estratégica 
Regional (CGER) da 5ª Região.

Muita animação para 
celebrar os 10 anos do 
desembargador fede-
ral Rogério Fialho no 
TRF5. A comemoração 
foi organizada pelos 
próprios servidores do 
Gabinete, que deco-
raram o ambiente, fizeram uma 
apresentação musical, comandada 
por Lisiane Ramalho, e prepara-
ram um jantar. O desembargador 
federal ainda ganhou um estan-
darte e um álbum de fotografias 
que registra essa década no TRF5, 
também pesquisado e produzido 
pela equipe. “Esses 10 anos pas-

saram tão rápido que não dá para 
acreditar. Quem está aqui desde o 
começo sabe como foi difícil. Mas, 
com a colaboração de cada um de 
vocês, com a participação efetiva 
de cada um, conseguimos fazer 
um bom trabalho”, agradeceu Fia-
lho. O magistrado tomou posse no 
TRF5 no dia 5 de maio de 2008.


