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Dia do Radialista

Núcleo de Desenvolvimen-
to de Recursos Humanos 
(NDRH) e a Subsecretaria 

de Desenvolvimento Institucional 
(SDI/DG) do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região - TRF5 deu 
início ontem às comemorações 
ao Dia do Servidor (28/10), com 
a palestra “Aposentadoria: a 
importância de construir o fu-
turo AGORA”, ministrada pela 
consultora Ângela Leal. Foram 
abordados tópicos de interesse do 
servidor, como vantagens e des-
vantagens da aposentação, im-
portância da construção prévia do 
futuro após o desligamento fun-
cional e como desenhar um proje-
to de vida, nessas circunstâncias.
Ciclos - “A pessoa precisa enten-
der que todo ciclo tem um térmi-
no, mas a vida não acaba. O ciclo 
na empresa vai ter um término 
também. Ela tem de ter um pro-
jeto de vida, porque, se não, vai 
haver uma tendência muito gran-

Semana do Servidor:
consultora profere palestra
sobre aposentadoria

de a cair em depressão”, aconselha 
Ângela. A palestra foi prestigiada, 
em sua maioria, por servidores 
do TRF5 cujo interesse em apo-
sentadoria é mais acentuado. É o 
caso do servidor José Anastácio de 
Figueredo, 48. Para ele, faltam seis 
anos para completar o tempo ne-
cessário à aposentadoria propor-
cional e 10 anos para se aposentar 
com integralidade. Mas o servidor 
já tem um projeto de futuro: criar 
animais e cuidar de plantas em sua 
pequena propriedade, no Municí-
pio de Pombos (PE).

O TRF5, por meio da Escola de 
Magistratura Federal (Esmafe5), 
está com inscrições abertas o X 
Encontro de Juízes Federais da 5ª 
Região, que acontecerá de 22 a 24 
de novembro, em Maceió (AL). A 
décima edição terá programação 
científica e reuniões de trabalho 
setoriais com a Corregedoria Re-
gional, a coordenação dos Juiza-
dos Especiais Federais, os coorde-
nadores das Metas do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) e dos 
diretores de Núcleos Setoriais 

O presidente do TRF5, desem-
bargador federal Paulo Roberto 
de Oliveira Lima, esteve na Ale-
manha, nos últimos dias 29, 30 
e 31/10, durante o II Encontro 
Brasil-Alemanha, para expor 
aos magistrados daquele país o 
funcionamento do Sistema Tri-
butário Brasileiro. A palestra foi 
realizada no Superior Tribunal Financeiro, em Munique.

No segundo e último dia da 
programação comemorati-
va ao Dia do Servidor, hoje, 
a partir das 15h, na Sala das 
Turmas, o mestre em Gestão 
Empresarial (FBV) e Coaching 
em saúde e bem-estar, Paulo 
Erlich, vai falar sobre o tema 
“Em busca da Qualidade de 
Vida”. Após a palestra, será 
servido um coffee break. O 
evento conta com o patrocínio 
da Caixa Econômica Federal e 
do Sistema de Cooperativas 
de Crédito do Brasil (SICOOB).

da Esmafe. Um dos objetivos do 
evento é proporcionar a integra-
ção entre juízes e desembargado-
res. Para acessar as informações 
sobre o Edital e fazer a inscrição, 
basta clicar no banner da Escola, 
localizado na parte inferior do site 
do TRF5: www.trf5.jus.br. As ins-
crições terminam no próximo dia 
12/11.

O grupo de trabalho de magis-
trados para o Processo Judicial 
eletrônico (PJe) se reuniu, ontem, 
no 15º andar do TRF5, juntamen-
te com as equipes da Secretaria 
Judiciária e da Subsecretaria de 
Tecnologia da Informação (STI) 
desta Corte, além da Infox, empre-
sa desenvolvedora do sistema PJe, 
para discutir dúvidas e sugestões 
de melhorias apresentadas pelos 
magistrados que participaram de 

treinamentos do PJe.  A STI já está 
trabalhando nas ações para me-
lhoria da performance do sistema 
e garante que até o final do ano 
será possível perceber os inves-
timentos. O grupo de trabalho é 
composto por sete magistrados, 
sendo dois da Seção Judiciária de 
Pernambuco e um de cada Seção 
que compõe a 5ª Região. A pró-
xima reunião deverá ser realizada 
após o Carnaval de 2013.

Magistrados discutem melhorias para o PJe
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