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Aniversariantes

Agentes de segurança participam de capacitação teórica e prática

Alerta

FOTO: ASCOM/CJF

JF atinge mais de 100% da meta de 
produtividade no primeiro semestre do ano Consulta online

A Subsecretaria de Apoio Espe-
cial, através da Seção de Instru-
ção, promove, de amanhã (21) a 
quinta-feira (23), das 8h às 17h, o 
Curso de Aperfeiçoamento para 
Agentes de Segurança, membros 

do Grupo de Segurança Opera-
cional (GSO). Com 30 horas de 
instruções  teóricas e práticas, o 
treinamento abordará temas sobre 
armamento, munição e tiro, bem 
como direção defensiva, e será 

Conselho da Jus-
tiça Federal (CJF) 

divulgou dados sobre 
o cumprimento de me-
tas, apresentados pelo 
Comitê Gestor da Estra-
tégia da Justiça Federal 
(Cogest) em sua última 
reunião, realizada no dia 
6 de agosto. De acordo 
com informações do CJF, 
o cumprimento da meta 
1 da Justiça Federal, que 
trata da produtividade do seg-
mento, atingiu 108% no primeiro 
semestre deste ano. Esse valor 
representa uma média de 900 
casos resolvidos por magistrado 
em todo o País. A 5ª Região apre-
sentou grau de cumprimento de 

Participantes - O encon-
tro contou com as pre-
senças da presidente do 
CJF, ministra Laurita Vaz, 
do vice-presidente do ór-
gão, ministro Humberto 
Martins, do corregedor-
-geral da Justiça Federal, 
ministro Raul Araújo, dos 
presidentes dos Tribunais 
Regionais Federais (TRFs), 
entre os quais o desem-
bargador federal Manoel 

Erhardt, além de diretores-gerais e 
juízes auxiliares dos TRFs, de re-
presentantes do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), da Associação 
dos Juízes Federais do Brasil (Aju-
fe) e de gestores e servidores da 
Justiça Federal.

realizado em locais apropriados 
para as práticas. Entre os tópicos 
que serão estudados estão: prática 
de pilotagem em veículos; técnicas 
de fuga e deslocamento de blo-
queios; técnicas de fuga em perse-

guição; modus operandi de agressores 
em assaltos e sequestros;  fundamentos 
do tiro; posições de tiro; recarga rápida 
e recarga tática; balística; montagem, 
desmontagem, funcionamento e manu-
tenção de armas de fogo, entre outros. 

101,1%, atingindo plenamente a 
meta já em junho, com destaque 
para as Turmas Recursais (132%) e 
para os JEFs (98,9%). A informação 
consta da ata da reunião do Comi-
tê de Gestão Estratégica Regional 
(CGER), realizada no mês de julho. 

Adriana Soares Souza
VIRTUS

Homenagem a Guilherme 
Uchoa - O desembargador 
federal Élio Wanderley de Si-
queira Filho prestigiou, na úl-
tima quarta-feira (15), a reu-
nião solene em memória ao 
ex-presidente da Assembleia 
Legislativa de Pernambuco 
(Alepe), deputado Guilherme 
Uchoa, falecido em julho passado. A 
homenagem, promovida pela Mesa 
Diretora da instituição, reuniu, entre 
outros, parentes, amigos do deputa-

do e parlamentares. O desembarga-
dor federal estava acompanhado do 
pai, o ex-procurador aposentado da 
Alepe Élio Wanderley de Siqueira.

O site do TRF5 está com uma con-
sulta pública para saber a opinião 
de magistrados, servidores, advo-
gados, associações e sociedade 
sobre as Metas do Poder Judiciário. 
Para participar, basta clicar no ban-
ner localizado na parte inferior di-
reita do site do Tribunal. Participe!

A Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação (STI) faz um alerta aos 
servidores sobre o armazenamento 
de arquivos nas máquinas de tra-
balho. Após levantamento dos da-
dos, a STI identificou uma grande 
quantidade de conteúdo guardado 
na unidade de armazenamento 
corporativo do Tribunal (STORAGE), 
levando a um nível crítico de espa-
ço ocupado. Por isso, a STI solicita 
que os servidores façam uma revi-
são regular para excluir os arquivos 
desnecessários e fiquem atentos 
para somente salvar os conteúdos 
que tenham relação direta com a 
atividade laboral.

O TRF5 deu início a mais uma edi-
ção da Campanha Pilares do Bem, 
que visa arrecadar alimentos para 
os moradores da Comunidade do 
Pilar, vizinha do Tribunal. Quem 
quiser contribuir pode deixar ces-
tas básicas no hall de entrada do 
edifício-sede do TRF5 até o dia 
31/08, ou entregar o valor em 
dinheiro no Núcleo do Cerimonial 
(15º andar), que se encarregará de 
comprar os produtos.


