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Comissão para autogestão da saúde define próximas ações

de Maio

SEGUNDA

AniversariantesSAE faz alerta sobre cuidados com 
a segurança

Vanessa Barbalho de Azevedo Viana
Subsecretaria de Recursos
Marileide Monteiro da Hora
Divisão de Protocolo e Distribuição

ma das principais atribuições 
da Subsecretaria de Apoio 

Especial (SAE) do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região - TRF5 é 
cuidar da segurança das pessoas e 
do patrimônio da instituição. Mas 
o tema vai além dos projetos de-
senvolvidos pela unidade e envol-
ve ações que devem ser realizadas 
por todos que integram o Tribunal. 
O trabalho de conscientização não 
é fácil e o desafio é fazer com que 
hábitos seguros façam parte da 
rotina diária de magistrados, ser-
vidores, terceirizados e estagiários 
da Corte. Pensando nisso, a SAE 
inicia, esta semana, a publicação 
semanal no Jornal Mural do TRF5 
de dicas importantes sobre segu-

U

Os membros da Comissão para 
estudo da viabilidade de im-
plementação de autogestão 
em saúde no âmbito da Justiça 
Federal da 5ª Região (TRF5 e 
Seções Judiciárias vinculadas) 
reuniram-se, na tarde da últi-
ma quinta-feira (23), na Sala do 

Design Thinking

rança. As orientações não estarão 
restritas às práticas realizadas no 
ambiente de trabalho, mas tam-
bém serão importantes nas ati-
vidades pessoais. Para o diretor 
da SAE, Luiz Jaborandy, é funda-
mental o engajamento de todos. 
“A responsabilidade pela segu-
rança não pode ficar nas mãos 
de um segmento apenas, porque 

Conselho de Administração do 
TRF5, com o objetivo de alinhar 
as ações que possibilitem a im-
plantação do projeto. A direto-
ra da Secretaria Administrativa, 
Sorária Caio, apresentou os dados 
mais recentes dos estudos e reco-
lheu sugestões para os próximos 

passos. Uma das ações 
previstas é a realização 
de licitação destinada à 
contratação de empre-
sa especializada para 
a prestação de serviço 
de Assessoria Técnica e 
Atuarial. 

Posse - O TRF5 sediou, na 
última sexta-feira (24), a 
solenidade de posse do 
novo superintendente da 
Polícia Federal em Pernam-
buco, Carlos Henrique Oli-
veira de Sousa. O desem-
bargador federal Rogério 
Fialho e o diretor do Foro da Justiça 
Federal em Pernambuco, juiz federal 

Camilo Siqueira 
Borges
SAE

Ele já foi carteiro e 
lavador de pratos 
em Londres, assis-
tente administrativo de um banco 
e de uma empresa aérea, camarei-
ro, agente de trânsito do Detran-
-PE e hoje faz parte do quadro de 
servidores do TRF5, lotado na Sub-
secretaria de Apoio Especial (SAE). 
Camilo Siqueira Borges, 40, ingres-
sou no Tribunal há pouco mais 
de dois anos, após aprovação no 
concurso público para servidores 
no cargo de Técnico Judiciário - Es-
pecialidade Segurança e Transpor-
te, e confessa que ainda tem dúvi-
das sobre se ainda vai tentar outro 
ramo de trabalho no futuro, já que 
está no 7º período do curso de 
Direito. Além da formação jurídica 
em andamento, Camilo já concluiu 
o curso técnico em Processos Ge-
renciais e as pós-graduações em 
Gestão em Segurança Institucional 
e Corporativa e em Direito Imobili-
ário. Casado há 14 anos, ele conta 
que, fora do trabalho, gosta mes-
mo é de uma boa conversa. “Gosto 
de sair com amigos, conversar e 
tomar um bom vinho”.

Frederico Azevedo, compuseram a 
mesa com autoridades.

Serão realizadas, hoje (27) e ama-
nhã (28), as aulas da segunda 
turma do curso Design Thinking, 
destinado a gestores de diversas 
áreas estratégicas do Tribunal. Du-
rante o encontro, os participantes 
debaterão sobre a importância da 
empatia, cocriatividade e colabo-
ração para a busca de soluções de 
problemas reais de uma instituição.

qualquer incidente pode afetar a 
todos. Por isso, a importância do 
comprometimento geral dos que 
integram a instituição”, destacou. 
Conteúdo - As dicas abordarão 
temas referentes à segurança no 
momento de estacionar, usar o 
telefone e orientações sobre o que 
fazer em situações de emergência 
do prédio, entre outras.
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