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Comitê debate implantação da 
autogestão em saúde

Plano de Logística Sustentável

Desembargadores do TRF5 prestigiam 
Seminário

de Outubro

SEGUNDA

Aniversariantes

TRF5 divulga resultado de consulta pública 
sobre as Metas do Poder Judiciário

Tribunal Regional 
Federal da 5ª Re-

gião – TRF5 divulgou 
o relatório da consulta 
pública sobre as me-
tas anuais que deverão 
ser aplicadas à Justiça 
Federal em 2020. O 
relatório apontou que a 
pesquisa na 5ª Região, 
realizada em agosto 
deste ano, através de 
formulário disponibi-
lizado na internet, alcançou 348 

O

O Comitê Executivo destinado 
à implantação da Autogestão 
em Saúde no âmbito da Justiça 
Federal da 5ª Região se reuniu, 
na última sexta-feira (4), para 
debater, entre outros pontos, as 
propostas de estruturação do 
setor de autogestão, as fontes de 
financiamento do fundo de assis-
tência à saúde e a elaboração de 
um relatório sobre a situação de 
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pessoas, entre 
magistrados, 
servidores, advo-
gados, sociedade 
civil e autoridades 
que atuam jun-
to ao TRF5 e às 
seccionais vin-
culadas. O docu-
mento apresenta, 
entre outros pon-
tos, as avaliações 
dos usuários 

sobre seis Metas Nacionais e duas 

equipe da autogestão. Além dos 
integrantes do Comitê, a reunião 
contou, também, com presença do 
presidente e do vice-presidente 
do Sintrajuf-PE, respectivamente, 
Manoel Gerson Sousa e Max An-
drade.

assistência à saúde, a ser divulga-
do entre servidores e magistrados. 
De acordo com a coordenadora 
do Comitê, juíza federal Joana Ca-
rolina Lins Pereira, a previsão é de 
que seja realizado um evento com 
vistas a esclarecer os servidores 
sobre a implantação do projeto. 
Esta semana, o Conselho da Justi-
ça Federal autorizou a nomeação 
de cinco cargos para compor a 

Metas Específicas, que tratam de 
temas como aumento dos casos 
solucionados por conciliação, 
julgamento de processos mais 
antigos, priorização do julgamento 
das ações coletivas, ações penais 
e sustentabilidade. A ação, que 
tem fundamento na Resolução nº 
221/2016, do Conselho Nacional 
de Justiça, tem como principal ob-
jetivo instituir princípios de gestão 
participativa e democrática na ela-
boração das metas nacionais do 
Poder Judiciário.

Vencedores da gincana sustentável 
ganham prêmios - A dupla vencedora 
da Gincana Sustentável do TRF5, Ana 
e Everaldo, 8º andar, receberam seus 
prêmios na última sexta-feira (4). Em 

O Comitê de Gestão So-
cioambiental se reuniu, na 
última sexta-feira (4), para 
debater sobre a proposta 
de uma nova edição do 
Plano de Logística Sus-
tentável (PLS) do TRF5. O 
objetivo é alinhar o docu-
mento às ações do Tribunal para re-
duzir os custos para o ano de 2020, 

Os desembargadores federais 
Cid Marconi e Leonardo Carvalho 
representaram o TRF5 na mesa de 
abertura do I Seminário de Direi-
to Constitucional da Assembleia 
Legislativa do Ceará, realizado na 
sexta-feira (4). O evento, resultado 
de uma parceria com a Universida-
de de Fortaleza (Unifor), celebrou 
os 30 anos da Constituição do Es-

dois meses, eles conseguiram coletar 
72 kg de material reciclável. A ginca-
na foi idealizada pela terceirizada do 
serviço de limpeza, Marinilza Silva, 
com apoio da Seção Socioambiental. 

bem como iniciar a preparação para 
a elaboração do PSL 2021-2026.

tado do Ceará. (Com informações 
da Agência de Notícias da Assem-
bleia Legislativa do Ceará)


