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As doações para a
campanha do II São
João Solidário
podem ser
entregues, a partir
desta segunda-
feira, no hall de
entrada do edifício-
sede do TRF5.
Este ano, a meta da
campanha é
arrecadar alimentos
não-perecíveis, cobertores e colchões,
que serão doados à comunidade do
Pilar. A gincana de arrecadação está
sendo coordenada por cinco grupos  de
servidores (Presidência, Gabinetes,

TRF inicia II São João Solidário

O Centro de Estudos Judiciários do
Conselho da Justiça Federal lança, no
portal www.jf.jus.br/jusqualitas, o Banco
de Soluções de Qualidade do Judiciário
– JusQualitas. O banco de dados estará
disponível para consulta e
cadastramento - feitos por magistrados
e servidores - de projetos, boas
práticas e iniciativas de sucesso com o
objetivo de reunir soluções para a
melhoria da administração da Justiça e

Conselho da Justiça Federal lança JusQualitas

Nos dias 26 e 27 de junho, a Escola de
Magistratura Federal da 4ª Região
(Emagis) promoverá o Seminário de
Direito à Saúde, em Curitiba/PR.
Realizado em parceria com a Escola de
Saúde Pública do Rio Grande do Sul, o
evento tem como objetivo discutir temas
relativo ao Direito Sanitário e à gestão de
políticas públicas. Informações e
inscrições no site  www.trf4.gov.br/
emagis.

A criação do Grupo
de Trabalho
multidisciplinar para
modificar o atual
modelo do PAD,
marca a última etapa
do Programa de
Aperfeiçoamento da
Gestão de Contrato.
Coordenada pelo
diretor da Subsecretaria de Material e
Patrimônio, Vladislave Leite, a oficina
será realizada de hoje até a próxima
quarta-feira, no auditório da Esmafe.

Gestores de
contratos atualizam
formulário do PAD

da prestação jurisdicional, além de evitar
duplicidade de esforços e desperdício
de recursos públicos. O fortalecimento
da prática de colaboração institucional e
a atuação de servidores e magistrados
na consultoria de processos de melhoria
da gestão pública também fazem parte
da meta do JusQualitas. Para mais
informações estão disponíveis o email
jusqualitas@cjf.jus.br e o telefone (61)
3319-8842.

Diretoria Geral,
Secretaria
Judiciária e
Secretaria
Administrativa). As
doações podem
ser feitas até o dia
27 de junho e o
resultado da
campanha será
divulgado em julho.
Na gincana do ano

passado, foram arreca-
dados mais de dez mil
donativos, incluindo
peças de vestuário e
produtos de higiene.

Seminário aborda
direito à Saúde

Diversos servidores do TRF5
procuraram a Seção de Comunicação
Social para falar sobre a forma
inadequada de utilização das vagas
no estacionamento desta Corte. Os
reclamantes pedem aos motoristas
que respeitem os limites de cada
vaga na hora de estacionar.

Estacionamento
do Tribunal

Asserjufe
Visite a sala da Asserjufe (16º
andar) e se informe sobre as

vantagens oferecidas aos
associados. Informações: 9581.


