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SAE disponibiliza sala de exercícios para agentes de segurança

Coleta seletivaEnastic-JF 2019

de Junho

TERÇA

Aniversariantes

TRU julga 86 processos em sessão 
realizada no TRF5

Alana Negromonte de Castilho Rego 
Subsecretaria de Apoio Especial

Turma Regional de Uniformi-
zação de Jurisprudência (TRU) 

analisou 86 processos em sua 28ª 
sessão, realizada ontem (10), no 
Pleno do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região. Foi a primeira reu-
nião do grupo sob a coordenação 
do desembargador federal Pau-
lo Roberto de Oliveira Lima. “Na 
condição de coordenador, agra-
deço o empenho da Turma nos 
julgamentos. Estou positivamente 
impressionado com a seriedade, 
o interesse e a dedicação de cada 
integrante. A discussão é sempre 
bem-vinda. O trabalho foi muito 
produtivo e com total liberdade 
para o debate das matérias”, afir-
mou o desembargador. Os proces-
sos julgados são referentes a pedi-

A

Os servidores da área de segu-
rança da Subsecretaria de Apoio 
Especial (SAE) ganharam um 
novo espaço para a realização de 
atividades físicas, fundamentais 
para a saúde e o desempenho 
das suas funções. Após uma 

Dica
S e g u r a n ç a SAE

de

Proteja-se...

vinculadas. São eles: Rudival Gama 
do Nascimento (PB), Almiro José 
da Rocha Lemos (RN), José Bap-
tista de Almeida Filho Neto (PE), 
Jorge André de Carvalho Men-
donça (PE), Júlio Rodrigues Coelho 
(CE), Gustavo Melo Barbosa (CE), 
Gilton Batista Brito (SE), Leopoldo 
Fontenele Teixeira (CE), Guilherme 
Masaiti Hirata Yendo (AL). A juíza 
federal Polyana Falcão Brito (PE) 
atuou nesta sessão como suplente 
do juiz federal Cláudio Kitner (PE).

dos de uniformização interpostos 
em face de divergência entre de-
cisões das Turmas Recursais dos 
Juizados Especiais das Seções Ju-
diciárias da 5ª Região. Na ocasião, 
a Turma definiu, por unanimida-
de, que haverá sessão a cada três 
meses, estando a próxima marcada 
para o dia 9 de setembro.
Composição - A TRU da 5ª Região 
tem como membros os 10 juízes 
federais que presidem as Turmas 
Recursais das Seções Judiciárias 

Vacinação – Cerca de 300 pessoas, entre 
servidores, estagiários e terceirizados do 
TRF5, foram imunizadas contra a gripe, du-
rante a campanha de vacinação promovida 
pela Prefeitura da Cidade do Recife. As 
doses gratuitas da vacina foram aplicadas 
na tarde de ontem (10), nas instalações do 
Núcleo de Assistência à Saúde (NAS).

parceria com a Polícia Federal de 
Pernambuco, que cedeu instrutor 
e equipamentos, foi montada uma 
sala de exercícios, com equipa-
mentos de musculação, esteiras, 
bicicletas e vários outros módulos 
necessários ao aprimoramento 

físico dos servidores. A acade-
mia funciona na Esmafe e o uso é 
restrito aos agentes de segurança 
da SAE. A nova estrutura está em 
conformidade com a Resolução nº 
502/2018, do Conselho da Justiça 
Federal, que estabelece, entre ou-

tros aspectos, a realizações de ativi-
dades de capacitação tanto técnica 
quanto física para os servidores da 
área. O bom condicionamento físico 
dos servidores também é requisito 
básico para a avaliação de desem-
penho, realizado anualmente. 

O vice-presidente do TRF5, desem-
bargador federal Rubens Canuto, 
participa, hoje (11), do Encontro 
Nacional de Soluções de Tecno-
logia, Inovação e Criatividade da 
Justiça Federal (Enastic-JF 2019), 
que acontece na sede do Conselho 
da Justiça Federal (CJF), em Brasília. 
O evento tem entre os objetivos 
debater sobre os desafios relacio-
nados à modernização e sobre o 
compartilhamento de boas práticas 
e ideias na aplicação de inovações 
tecnológicas. O diretor do Núcleo 
de Sistemas Judiciais, Ricardo Sch-
mitz, também participa do evento. 
Já nos dias 12 e 13, o magistrado 
participará do Congresso de Inova-
ção e Tecnologia de Direito para o 
Ecossistema de Justiça, que acon-
tece também em Brasília.

A Semana do Meio ambiente 
chegou ao fim, mas as ações de 
sustentabilidade continuam. Os 
coletores de recicláveis que foram 
dispostos no hall de entrada do 
edifício-sede, durante o evento, 
continuam à disposição dos ser-
vidores em seu local de origem, 
no térreo da Ampliação. Traga seu 
lixo, contribua com um meio am-
biente mais saudável!

“Evite registrar os números telefôni-
cos de familiares, pelo grau de pa-
rentesco, na sua agenda telefônica.”


