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Doação de sangue

20
     



Segurança é reforçada no TRF5 Centro Nacional 
de Inteligência

de Novembro

TERÇA

A diretora da Secretaria Administra-
tiva do TRF5, Sorária Caio, está com 
pessoa da família internada na UTI 
do Hospital Esperança. Bartolomeu 

Gonçalves de Abreu necessita da 
doação de qualquer tipo de sangue. 

Os interessados em doar devem 
comparecer ao Banco de Sangue 

Hemato (Av. Lins Petit, nº 264, da 
Boa Vista, Recife/PE). É preciso levar 

um documento oficial com foto e 
informar o nome do paciente e do 

hospital. O atendimento é das 7h às 
18h, de segunda a sábado. 

Aniversariantes

Processo licitatório

Comitê de Gestão Estratégica 
Regional (CGER) da 5ª Região 

se reuniu, ontem à tarde, na Sala 
do Conselho de Administração do 
Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5, no 15º andar, para 
debater as estatísticas geradas, 
até setembro deste ano, sobre o 
cumprimento das Metas de 2018. 
Ao final da reunião, foram apre-
sentadas as propostas para as 
Metas de 2019, que serão subme-
tidas ao Comitê Gestor da Estra-
tégia da Justiça Federal (Cogest), 
em reunião que será realizada, 

CGER apresenta dados sobre cumprimento 
das Metas 

por videoconferência, na próxima 
terça-feira (27). 
Combate à corrupção – Na apu-
ração realizada até o mês de se-
tembro, o TRF5 se destacou entre 
os outros TRFs no cumprimento 
da Meta 4 de 2018, obtendo o 
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O Grupo de Segurança Opera-
cional (GSO) do TRF5 passou a 
portar armas, desde ontem (19), 
em suas atividades de segurança 
física de magistrados, autorida-
des, servidores e visitantes, bem 
como das instalações, desde o 
edifício-sede aos seus prédios 
anexos. De acordo com a Subse-
cretaria de Apoio Especial (SAE)

do TRF5, os 11 integrantes do GSO 
obtiveram o porte de arma institu-
cional após seleção e treinamen-
tos para o uso adequado de arma 
de fogo, testes psicológicos e de 
habilidades técnicas e táticas. Os 
agentes foram capacitados, ainda, 
em segurança de autoridades; ma-
nejo, montagem, desmontagem 
e manutenção de arma de fogo; 

percentual de 84,6%: identificar 
e julgar, até 31/12/2018, 70% das 
ações de improbidade adminis-
trativa e das ações penais rela-
cionadas a crimes contra a Admi-
nistração Pública distribuídas até 
31/12/2015.

noções de balística, munição e 
tiro policial; direção ofensiva e 
defensiva; defesa pessoal, en-
tre outros. O supervisor da SAE, 
Major André Pantaleão (PM/PE), 
ressalta que o treinamento do 
GSO será constante e contínuo. 
Os demais agentes de segurança 
do Tribunal também irão receber 
capacitação.

O vice-presidente do TRF5, desem-
bargador federal Cid Marconi, e o 
juiz federal auxiliar da Vice-Presi-
dência, Luiz Bispo, participam, hoje 
(20), da reunião do Centro Nacional 
de Inteligência da Justiça Federal. O 
encontro será realizado no Conselho 
da Justiça Federal (CJF), em Brasília. 
No mesmo dia, Cid Marconi repre-
sentará o TRF5 na sessão do CJF.

Teve início, ontem (19), 
na Sala Capibaribe do 
TRF5, o curso “Análise 
da Dinâmica do Pro-
cesso Licitatório Atual”. 
Promovido pelo Núcleo 
de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos 
(NDRH) do Tribunal, o 
treinamento será rea-
lizado até amanhã (21), das 9h 
às 18h, com palestras ministra-
das pelo auditor do Tribunal de 
Contas da União (TCU), Sandro 
Bernandes. A capacitação é 
destinada a servidores das Se-
ções Judiciárias da 5ª Região e 
do TRF5, integrantes de vários 
setores, como Controle Interno, 
Licitações, Secretaria Adminis-
trativa, além de outros. Entre os 
temas abordados estão etapas 
da contratação com base na IN 
5/2017, seleção do fornecedor, 
gestão do contrato, Estudos 
Técnicos Preliminares (ETP) e 
Termos de Referência (TR) - do-
cumentos essenciais à contra-
tação, duração dos contratos e 
aplicação de sanções. 


