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Aviso
O Espaço do Servidor, até o dia 30 de
janeiro, estará atendendo na sala da
Divisão Médica, no Anexo III. As ses-
sões de massoterapia (shiatsu, reiki e
reflexologia) terão o serviço mantido.
Outras informações pelo ramal: 9657.

Dia do início da “Conferência
de Paz de Versalhes”

O Conselho da Justiça Federal (CJF) de-
finiu para 2011 os objetivos por área.
No âmbito de gestão, será feita uma
revisão do mapa estratégico da Justiça
Federal, com base na apresentação
dos resultados de 2010 em cada re-
gião, para permitir uma proposição de
metas a serem cumpridas este ano. A
decisão foi anunciada no último Encon-
tro Nacional do Sistema de Desenvolvi-
mento Institucional, que reuniu repre-
sentantes dos tribunais regionais fede-
rais, seções judiciárias e varas federais
para analisar o que já havia sido feito

CJF define nova estratégia para
metas de gestão em 2011

quanto à modernização gerencial no âm-
bito da Justiça Federal e traçar os planos
de ação para 2011. Realizado de 13 a 15
de dezembro, no CJF, em Brasília, o en-
contro reforçou os trabalhos do Conselho,
encarregado de coordenar a elaboração
do Planejamento Estratégico da Justiça
Federal.

Na área de gestão de processos o obje-
tivo do CJF é a priorização, pelos
gestores nacionais, dos feitos de traba-
lho a serem implementados, conforme
metodologia. Também está prevista a
divulgação, no Portal da Justiça Fede-
ral, de todos os processos de trabalhos
já mapeados e a organização do
repositório nacional. Serão divulgados,
ainda pelo Portal, os resultados e o
modelo de monitoração das ações da
Meta 5. Será elaborado um relatório
prévio com a situação atual e a propos-

Priorização para os processos de trabalho
ta para implantação dos escritórios, em
especial de projetos, conforme meta
prioritária CNJ/2011, em cada unidade
da Justiça Federal. O material incluirá
ferramentas, metodologia e trabalhos
de capacitação. Para a gestão
organizacional, o intuito é montar um
comitê, com representação das cinco
regiões, para definição das ações do
plano de comunicação nacional do sis-
tema e finalização da proposta de
capacitação aos servidores e magistra-
dos para certif icação profissional/2011.

O novo Manual de Cálculos da Justiça
Federal, lançado este mês pelo Conse-
lho da Justiça Federal (CJF), foi elabora-
do com a participação do juiz federal
Marco Bruno Miranda, titular da 3ª

O desembargador federal Paulo
Roberto de Oliveira Lima recebeu,
terça-feira (11), em seu gabinete, o pro-
curador-geral do Estado de Alagoas,
Charles Weston Fidelis. O procurador, em
nome do governador Teotônio Vilela Fi-
lho, parabenizou o desembargador fede-
ral que assumirá no mês de março a Pre-
sidência do TRF5. “Apesar das poucas
ações que tramitam no âmbito da Justiça
Federal, é de grande interesse do Estado
de Alagoas manter um canal aberto de
comunicação com o Judiciário Federal”,
explicou Charles Weston Fidélis.

Magistrado participa da
elaboração do Manual
de Cálculos da JF

Vara. Ele atuou nos úl-
timos dois anos na co-
missão de cinco juízes
federais que realiza o
estudo. O Manual de
Cálculos da Justiça Fe-
deral é uma ferramenta
de trabalho importante

para as ações condenatórias, entre ou-
tras, porque orienta todo o procedi-
mento de cálculos

As doenças cardiovasculares, que afe-
tam o coração e o sistema vascular, es-
tão entre as que mais matam brasilei-
ros. O Brasil está em 9º lugar na lista

dos países cuja população morre mais,
em números absolutos, de doenças car-

díacas, e é o 6º em AVC (acidente
Vascular Cerebral), segundo a Organi-
zação Mundial da Saúde. A previsão é
de que 24 milhões de pessoas morram

desses males até 2030.

Fique alerta!

Desembargador
recebe procurador-
geral de Alagoas

Sede do CJF, em Brasília


