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Aniversariantes

QUINTA

Doação de Sangue

O

O servidor João Carlos Cabral e 
Silva, da Subsecretaria de Tecnolo-

gia da Informação, solicita a do-
ação de qualquer tipo de sangue 

em seu nome. O servidor irá fazer 
uma cirurgia hoje (4/10), às 14h, 

no Hospital Santa Joana. A doação 
deverá ser realizada no Hemope, 

até o próximo sábado.
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Comitê de Gestão Docu-
mental da Justiça Federal 

(COGED) finalizou a Minuta de 
Resolução que substituirá o ato 
normativo atual sobre o Programa 
de Gestão Documental e Memó-
ria da Justiça Federal (Proname). 
O documento foi concluído no 
encontro, realizado na semana 
passada, em Brasília, que reuniu 
representantes das cinco regiões 
da Justiça Federal para revisar a 
Resolução 23/2008, do Conselho 
da Justiça Federal, e adaptá-la às 
leis 12.527/2011 e 12.682/2012, 
entre outras atividades. A diretora 

do Núcleo de Gestão Docu-
mental, Lúcia Carvalho, e as 
servidoras Carolina Castelo 
Branco e Dulce Morais (super-
visora da biblioteca da JFPB) 
representaram o TRF5.
Importância- Na opinião de 
Lúcia Carvalho, a elaboração 
da minuta foi importante, 
porque define as regras que 
irão nortear o Proname.“No tocan-
te à Memória, criamos um novo 
artigo, inclusive com a sugestão 
da criação de Comissões para 
implementação e desenvolvimen-
to dos centros de referência da 

Memória Institucional da JF de 1º 
e 2º graus”. Ela destacou, ainda, a 
importância das tabelas de tempo-
ralidade da resolução, que definem  
prazos de guarda dos documentos  
utilizados no FLUXUS.

O presidente do TRF5, desem-
bargador federal Paulo Roberto 
de Oliveira Lima, gravou um ví-
deo de “boas-vindas” aos novos 
servidores. Na mensagem, o ma-
gistrado faz uma explanação da 
estrutura judicial e administrati-
va do tribunal e da importância 
do servidor para o trabalho da 
Justiça. O vídeo foi produzido 
pela empresa RH, contratada 

O prazo de inscrições para o III 
Prêmio Conciliar é Legal foi pror-
rogado. Os interessados em di-
vulgar práticas que contribuam 
para a pacificação social, podem 
se inscrever até dia 2/11, pelo e-
-mail premioconciliar@cnj.jus.br. 
Os trabalhos devem versar sobre: 
“Justiça Cidadã, sociedade mais 
justa” ou “Eficiência das Estruturas 
de Mediação e Conciliação”. Vale 
lembrar que as práticas devem ter 
resultados comprovados e sido 
criadas e executadas por magis-
trados ou tribunais, com o objeti-
vo de melhorar a relação entre as 
partes em uma disputa. O prêmio 
Conciliar é Legal faz  parte da Se-
mana Nacional de Conciliação, que 
este ano acontecerá de 7 a 14/11.

para desenvolver conteúdo do 
Curso de Ambientação para 
Novos Servidores, que está sen-
do implantado na Plataforma de 
Ensino a Distancia. De acordo 
com a supervisora do NDRH, 
Nathiene Alencar, a Ambienta-
ção é obrigatória aos servidores 
recém-ingressos e tem por obje-
tivo proporcionar a formação da 
cidadania corporativa.

Estão abertas as inscrições para 
4º Fórum de Educação a Distân-
cia do Poder Judiciário. Promo-
vido pelo Centro de Formação e 
Aperfeiçoamento de Servidores 
do Poder Judiciário, do Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ), o 
evento ocorrerá nos dias 23 e 24 
de outubro, na Escola da Ma-
gistratura Federal da 1ª Região, 

em Brasília, e visa a difundir essa 
modalidade de ensino como 
uma importante ferramenta de 
gestão e disseminação de co-
nhecimento. As inscrições se-
guem até dia 18/10 e podem ser 
feitas no site do CNJ (www.cnj.
jus.br). Mais informações pelo 
e-mail ceajud@cnj.jus.br ou pelo 
telefone (61) 2326-5095 ou 5091.

O juiz federal Walter Nunes lan-
çará o livro “Reforma Tópica do 
Processo Penal”, no dia 18 de 
outubro, às 18h, no núcleo da 
Escola de Magistratura Federal 
do Rio Grande do Norte. A obra 
traz inovações aos procedimen-
tos ordinário e sumário, com o 
novo regime das provas, principais 
modificações do júri e as medidas 
cautelares pessoais.
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