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TRF5 passa por auditoria em governança 
de Tecnologia de Informação

Encontro discute a revisão do PNC

Sushis e temakis

Marcelo Navarro ministra Aula Magna

Reembolso de 
consulta

Terceira Turma

Serviço de sapateiro 
no TRF5
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Digitalização

uditores do Tribunal de 
Contas (TCU) estiveram 

reunidos, na última sexta-
-feira (9/08), com os diretores 
Fernanda Montenegro, da 
Subsecretaria de Tecnologia 
da Informação (STI), e Luiz 
Targino, da Divisão de De-
senvolvimento Institucional 
(DDI), para avaliar a maturi-
dade do Órgão em relação 
à governança de Tecnologia da 
Informação (TI).  Da terça a quinta-
-feira, os auditores também se 

encontraram com o diretor-geral, 
João Botelho, com a diretora da 
Secretaria Administrativa, Sorária 

Caio, e com a diretora da Sub-
secretaria de Controle Interno, 
Sídia Porto. Durante toda a 
semana passada, os represen-
tantes do TCU verificaram a 
adoção de planos e estratégias 
para implantação de melhorias 
nas referidas áreas. Após avaliar 
a documentação apresentada 
pelas áreas citadas, segundo 
Fernanda Montenegro, os audi-

tores vão apresentar um relatório 
com as recomendações de melho-
rias para o TRF5.

A revisão do 
Plano Nacional 
de Capacitação 
(PNC) e o desen-
volvimento de 
um projeto de 
educação coor-
porativa para a 
Justiça Federal 
serão discutidos, 

O desembarga-
dor federal Mar-
celo Navarro (di-
retor da Escola 
de Magistratura 
Federal da 5ª 
Região - Esma-
fe) ministrou, na 
semana passa-
da, Aula Magna 
de Direito, para marcar o início 
das aulas do segundo semestre 
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A Asserjufe lembra aos servidores 
que firmou parceria com o sapa-
teiro José Gomes Costa que, desde 
junho, está prestando serviços de 
conservação e conserto de sapa-
tos, bolsas e malas, além do servi-
ço de engraxataria. O profissional 
atenderá de segunda a sexta-feira, 
das 11h às 15h, no 16º andar.  
Informações com Cristiane, pelo 
ramal 9581.

A gerência do Restaurante Terraço 
Buonafina, localizado no 16º an-
dar, comunica que, a partir de hoje 
(12/08), voltará a oferecer, no car-
dápio diário, de segunda a sexta-
-feira, sushis e temakis.

A Secretaria Administrativa infor-
ma que o plano de saúde SulA-
mérica disponibilizou, no Saúde 
Online, o cálculo de Prévia de 
Reembolso para Consulta Médica. 
A informação pode ser visualizada 
no site www.sulamerica.com.br/
saudeonline, no menu Segurado, 
opção Prévia de Reembolso. É im-
portante lembrar que o cálculo só 
é válido para consultas realizadas 
por profissionais habilitados, ou 
seja, os que possuem CRM.

da Faculdade 
Marista. Dian-
te de um au-
ditório repleto 
de estudantes 
do curso de 
Direito, o ma-
gistrado abor-
dou o tema 
“A profissão 

jurídica no Brasil na alvorada do 
século XXI”.

O presidente da Terceira Turma, 
desembargador federal Marcelo 
Navarro, comunica que na próxima 
quinta-feira, dia 15/08, não haverá 
sessão de julgamento. O magis-
trado informa, também, que as 
sessões ordinárias de julgamentos 
marcadas para os dias 22 e 29/08, 
serão substituídas por sessões 
extraordinárias nos dia 20 e 27/08, 
às 14h, no Pleno.

Desembargador Sérgio Torres, desembargador 
Marcelo Navarro e o Diretor Geral da Faculdade 

Marista, Ailton dos Santos Arruda

nesta terça (13) e quarta-feira 
(14), no Conselho da Justiça 
Federal (CJF), em Brasília. Os di-
retores Onaldo Mangueira (Sub-
secretaria de Pessoal), Soraya 
Portugal (NDRH) e Gizelda Rita 
(Núcleo de Gestão de Pessoas da 
SJPE) são os representantes da 
Justiça Federal na reunião de di-
rigentes de Recursos Humanos.


