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Aniversariantes

A Divisão de Folha de Pagamento 
(DFP) lembra que os servidores 
inscritos no Programa Auxílio-
-Saúde devem apresentar os com-
provantes de pagamento do Plano 
de Saúde referentes aos meses de 
janeiro a março de 2013. A DFP 
esclarece que a exigência da apre-
sentação do documento obede-
ce à Resolução nº 18/2009 desta 
Corte, e que a não apresentação 
dos referidos recibos implicará 
na suspensão do benefício. Mais 
informações pelo ramal 9345.
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Rosinaldo aposta na dedicação para colher resultados

Tribunal promoveu treinamento prático sobre PJe 

Terceira Turma  
antecipa sessão

Auxílio-saúde

Revista da JFPE  
recebe artigos

Servidores do TRF5 participam de curso 
sobre compras sustentáveis

A analista judiciária (administrati-
va) Kelsilene Lisbôa, do TRF da 1ª 

Região, lotada na Subseção Judici-
ária de Guajará-Mirim (RO), deseja 

permutar com servidores do TRF5 
ou seções judiciárias da 5ª Região. 
Os interessados devem entrar em 

contato pelos telefones (69) 3541-
4342 e (69) 8433-3221 ou pelo 

e-mail kelsilene.lisboa@trf1.jus.br.

Edilene Gonçalves Barbosa
Seção de Taquigrafia
Carmen Sylvia Monteiro
Informática

diretora da Secretaria Admi-
nistrativa (SA), Sorária Caio, 

o diretor do Núcleo de Licitação e 
Contratos, Ricardo Bouwman, e os 
servidores Marco Malafaia (Seção 
de Licitação) e Luiz Gustavo (Seção 
de Compras) vão participar de um 
curso sobre compras sustentáveis, 
que será realizado nos dias 9 e 
10/05. De acordo com Sorária Caio, 
o curso vai servir de base para 
implantação da Agenda Ambiental 
na Administração Pública (A3P) no 
âmbito do TRF5 e, com isso, suprir 
as cobranças do Tribunal de Contas 

da União (TCU), inse-
ridas em formulário 
preenchido anualmen-
te por esta Corte. 
Capacitação - Se-
gundo Sorária, a A3P é um pro-
grama coordenado pelo Ministério 
do Meio Ambiente e vem sendo 
adotado, de forma não obrigató-
ria, pelos órgãos federais, a fim de 
implementar uma gestão ambiental 
saudável das atividades administra-
tivas e operacionais. Com a adoção 
da A3P, acredita a diretora, serão 
retomadas as ações do Comitê 

Socioambiental 
do TRF5. O treina-
mento, oferecido 
pela empresa AOF 
Pregão Digital, será 

realizado no Recife (local ainda não 
definido), com o objetivo de capa-
citar servidores da administração 
pública, especialmente das áreas 
de Licitação, Compras, Contratos 
e Suprimentos, para o processo 
licitatório sustentável e análise dos 
ganhos socioambientais e econô-
micos para a administração e para 
os licitantes.  

Servidores lotados nos gabine-
tes dos desembargadores fede-
rais Paulo Roberto de Oliveira 
Lima, Rogério Fialho e Vladimir 
Carvalho participaram, ontem à 
tarde, na Escola da Magistratura 
Federal da 5ª Região (Esmafe5), 
de treinamento prático sobre 
o Processo Judicial eletrônico 
(PJe). Eles fizeram a parte teórica 

no ano passado, quando 
atuavam nos gabinetes da 
Presidência, Vice e Correge-
doria, respectivamente. O 
treinamento foi ministrado 
pelas equipes da Secretaria 
Judiciária, Subsecretaria de 
Tecnologia da Informação e 
a Infox, empresa que dá su-
porte ao PJe na 5ª Região.

Rosinaldo de Paula Menezes de 
Souza, técnico judiciário, funcio-
nário do TRF5 há 17 anos, assume 
nessa gestão o cargo de diretor 
da assessoria jurídica da Presidên-
cia. Sua primeira experiência nes-
ta Corte foi na Subsecretaria de 
Pessoal. Posteriormente, trabalhou 
no Controle Interno e, por último, 

O presidente da Terceira Turma, 
desembargador federal Marcelo 
Navarro, comunica que a sessão 
de julgamento do dia 2/05 será 
antecipada para o dia 30/04, às 
14h, na sala do Pleno desta Cor-
te. Além do presidente, a Turma é 
composta pelos desembargadores 
federais Luiz Alberto Gurgel e Joa-
na Carolina (convocada).

no gabinete do desembargador 
federal José de Castro Meira, hoje 
ministro do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ). Para Rosinaldo, o 
maior desafio da sua nova função 
é atender às expectativas do Pre-
sidente, mas ele acredita que, com 
um bom trabalho e dedicação, 
alcançará esse resultado.

O Conselho Editorial da Revista da 
Seção Judiciária de Pernambuco 
está preparando a 6ª edição da 
revista e avisa aos interessados em 
colaborar, sejam juízes federais, 
servidores e comunidade jurídi-
ca em geral, que já podem enviar 
artigos e trabalhos científicos, na 
área jurídica ou afim. Os artigos 
devem ser encaminhados para o 
e-mail revista@jfpe.jus.br, até o 
dia 10 de maio. Mais informações: 
www.jfpe.jus.br.


