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TRF5 cede veículo para SJPE

Uso do crachá 
deve ser diário

de Outubro21
QUARTA

J
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Aniversariantes

TRF5 divulga lista de candidatos à 
vaga no CG-PRIM

STI substitui equipamentos de TI

Ministra Laurita Hilário Vaz 
Vice-presidente do STJ

José Antônio C. de Vasconcelos
Manut. Ar cond.

á está disponível na In-
tranet a lista com os no-

mes dos inscritos para con-
correr à vaga como membros 
titular e suplente do Comitê 
Gestor Regional para Im-
plementação e Gestão da 
Política Nacional de Atenção 
Prioritária e Orçamentária do 
1º Grau de Jurisdição (CG-
-PRIM), no âmbito do TRF5. 
A votação ocorrerá entre 
os dias 23 e 27 de outubro, 
no site do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região - TRF5. 
O Edital completo está disponível 
no Diário Eletrônico Administrativo 
do TRF5 do dia 5 de outubro. Para 

mais informações, enviar para o e-
-mail: cg-prim@trf5.jus.br. 
CG-PRIM – O Comitê é um canal 
de interlocução entre a Adminis-

tração, magistrados e servido-
res, instituído pela Presidência 
do TRF5, por meio do Ato nº 
475/2015, que tem como objetivo 
propiciar uma discussão demo-
crática sobre o aperfeiçoamento 
dos serviços prestados pela Justiça 
Federal. Também será atribuição 
do CG-PRIM buscar soluções que 
garantam a adequação orçamen-
tária para a consecução do ali-
nhamento ao Plano Estratégico, a 
governança corporativa, o diálogo 
social e institucional, a prevenção 
e racionalização de litígios e a 
formação continuada dos juízes e 
servidores, prezando pela distri-
buição equitativa dos recursos.

A Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação (STI) informou que 
finalizou, na semana passada, a 
substituição de 28 equipamentos 
denominados switches geren-
ciáveis, localizados em diversos 
andares do prédio sede do TRF5. 
Os equipamentos são utilizados 
para interligar as estações de 

trabalho dos usuários do Tribunal 
às aplicações disponíveis na Inter-
net, Intranet e demais serviços de 
tecnologia da informação. Além 
de outras funcionalidades, estes 
equipamentos podem corrigir 
erros de alguns pacotes de dados 
e coordenar o tráfego de informa-
ções de rede.  De acordo com a 

STI, os equipamentos antigos, 
com mais de cinco anos de 
uso, foram substituídos porque 
estavam sem garantia e defa-
sados tecnologicamente.  Com 
os novos switches, os usuários 
terão mais rapidez no pro-
cessamento de dados e mais 
segurança da informação.

PRF - O presi-
dente do TRF5, 
desembargador 
federal Rogério 
Fialho, presti-
giou, ontem, a 
transmissão do 
cargo de supe-
rintendente da 
Polícia Rodoviária 
Federal em Per-
nambuco (PRF). O policial rodoviário 
federal Walker Robson de Assunção 
Barbosa passou a direção da PRF-PE 
para o também policial Valcir Cor-

O TRF5 fez, ontem, a entrega 
de um Fiat Doblô Cargo à Se-
ção Judiciária de Pernambuco 
(SJPE), a pedido da diretora do 
Foro, juíza federal Joana Caro-
lina Lins Pereira. O automóvel 
está em bom estado de con-
servação e não se encontrava 
em uso pelo Tribunal. Estive-
ram presentes à cessão do veículo 
os diretores da Subsecretaria de 
Apoio Especial (SAE), Divisão de 
Material e Patrimônio e os super-
visores da Seção de Patrimônio do 
TRF5 e de Segurança e Transporte 
da SJPE, respectivamente, General 
Nilson Ananias, José Roberto, Síl-
vio Ferreira e Marcelo Macedo.

reia Ortins. A cerimônia foi realizada 
no auditório do Centro Regional 
de Ciências Nucleares do Nordeste 
(CRCN-NE).

A Subsecretaria de Apoio Especial 
(SAE) do TRF5 solicita aos servi-
dores, estagiários e terceirizados 
o uso diário do crachá. A partir de 
hoje, os visitantes também deve-
rão utilizá-lo. A medida contribui 
para a segurança de todos que 
realizam atividades no TRF5.


