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Boas Práticas

Autogestão em Saúde da Justiça Federal da 5ª Região lança hot site

Servidores 
premiadosde Janeiro

TERÇA

TRF5 reduz consumo de água em 15%
consumo de água foi redu-
zido em 15% no Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região 
– TRF5, no ano de 2019, supe-
rando em 200% a meta esta-
belecida no Plano de Logística 
Sustentável (PLS) do TRF5, que 
era de 5%. A meta, definida 
em 2015, ainda não havia sido 
alcançada pelo Tribunal e, se 
comparada a 2018, essa redu-
ção é ainda maior: quase 23%. 
De acordo com a Subsecretaria 
de Infraestrutura e Administração 
Predial (SIAP), algumas ações foram 
fundamentais para chegar a esse 
número, como regulagem periódi-
ca das torneiras de pressão e das 
válvulas de descarga dos banheiros; 
maior controle do fluxo de aguação 
dos jardins e priorização do uso de 

O

Já está disponível, no site do 
TRF5, na área Institucional/Au-
togestão em Saúde, um hot site 
com informações gerais sobre o 
Programa de Autogestão em Saú-
de. Elaborado por representantes 
da Justiça Federal da 5ª Região, o 
informativo conta com uma en-

torneiras ligadas ao reservatório de 
águas das chuvas, tendo em vista o 
incremento da tubulação de distri-
buição dessas águas.
PLS - O PLS do TRF5 foi publicado 
em 2015, atendendo ao que deter-
mina a Resolução nº 201/2015, do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 

com vigência alinhada ao ciclo 
do Planejamento Estratégico 
(2016-2020). De acordo com a 
Resolução, os indicadores de 
sustentabilidade e eficiência 
devem compor o documen-
to. O indicador “consumo de 
água”, portanto, gera o mo-
nitoramento mensal do con-
sumo total de água fornecida 
pela concessionária, em metros 
cúbicos. “Esse monitoramen-
to permite uma gestão mais 

eficiente dos gastos e a adoção de 
padrões de consumo e produção 
que sejam viáveis economicamente, 
socialmente justos e ecologicamen-
te corretos, atendendo, assim, ao 
tripé da sustentabilidade”, analisa 
Laís Rodrigues, supervisora da Se-
ção Socioambiental do TRF5. 

quete sobre o nome do programa, 
para que os beneficiários possam 
opinar, até o dia 31/01. As alterna-
tivas são: UNISAÚDEJF5; JF5-SAÚ-
DE; JUD5-SAÚDE; TRFMED (nome 
atual); TRF5-Saúde; e JF VIDA.  Para 
votar, o beneficiário - entre magis-
trados e servidores, ativos e inati-

vos, além de pensionistas - deverá 
digitar seu e-mail institucional ou 
CPF para validação. No informe 
virtual, também é possível acessar 
conteúdos acerca da trajetória da 
Autogestão em Saúde, reuniões 
do Conselho Deliberativo e legis-
lações voltadas para o programa. 
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Aniversariantes

As fotos “Pesca-
dor”, do servidor 
Jorge Chaves 
(Subsecretaria do Plenário), e “O 
homem-caranguejo”, da servi-
dora e fotógrafa Juliana Galvão 
(Comunicação Social), ficaram 
em 1º e 2º lugares, respectiva-
mente, no Concurso de Foto-
grafia promovido pelo Sindicato 
dos Trabalhadores do Poder Ju-

Também foi disponibilizado um 
vídeo do seminário ocorrido em 
novembro de 2019, no qual re-
presentantes dos tribunais re-
gionais do trabalho da 5ª e da 6ª 
regiões relatam as experiências 
dos seus respectivos TRTs com a 
autogestão em saúde.

Programas, projetos, atividades 
ou ações de Boas Práticas que 
resultaram em melhorias efetivas 
à prestação jurisdicional podem 
ser inscritas até 7 de fevereiro para 
concorrer ao Selo de Desburo-
cratização do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), cuja premiação 
deve ocorrer até março de 2020. 
O tema é um dos eixos definidos 
pelo CNJ para direcionar práticas 
cadastradas no Portal do CNJ de 
Boas Práticas do Poder Judiciá-
rio: https://boaspraticas.cnj.jus.
br/portal. A publicação da prática 
no Portal também poderá contar 
como validação ao Prêmio Innova-
re. (Com informações da Agência 
CNJ de Notícias)

diciário Federal 
em Pernambu-
co (Sintrajuf-
-PE). Chaves 
recebeu R$ 500 
de premiação. As fotos vencedo-
ras também irão compor, junta-
mente com outras 10 imagens 
selecionadas, o calendário do 
Sintrajuf-PE de 2020. Já o servi-
dor Valdir Soares, da 22 ª Vara 
Federal de Pernambuco, ficou em 
2º lugar, categoria “Artigo Cien-
tífico”, no III Prêmio de Educação 
para o Trânsito, do Detran/PE. Ele 
foi premiado com R$ 2,5 mil.


