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Gestores de TI da 5ª Região discutem estratégias de unificação de serviços

Curso de informática para estagiários 
de nível médio na Esmafe

de Julho

TERÇA Atestados médicos

Pista de Cooper e espaço com bicicletário 
e vestiários serão abertos quinta
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Aniversariantes

s adeptos da bicicleta como 
meio de transporte para se 

deslocar ao trabalho, e as pessoas 
que aderiram à corrida e cami-
nhada como hábito para manter 
a saúde, já podem comemorar.  O 
bicicletário, a pista de Cooper, com 
percurso de 500 metros, e os ves-
tiários estarão disponíveis para o 
uso a partir da próxima quinta-fei-
ra (7/07). Para marcar a abertura 
dos equipamentos, serão realiza-
das atividades esportivas, a partir 
das 8h30, seguida por um café da 
manhã, às 9h, animado pelo som 
do DJ Nando. Localizado próximo 
à passagem entre os dois estacio-

A Subsecretaria de Tecnologia 
da Informação promoveu,  nos 
dias 30 de junho e 1º de julho, 
no TRF5, um encontro dos dire-
tores da área de Tecnologia da 
Informação (TI) da 5ª Região, 
reunindo os gestores de TI do 
Tribunal e das Seções Judiciá-
rias de Pernambuco, Paraíba, Rio 

namentos do edifício sede, 
o espaço, coberto, permi-
tirá a guarda de 38 bicicle-
tas. Já os vestiários foram 
dotados de dois chuveiros 
e dois vasos sanitários, 
tanto o masculino, como o 
feminino. Além destes,  foi 
construído um banheiro 
para cadeirante, e um espa-
ço de convivência, na área 
externa, com bancos, iluminação 
e jardim. Todos os equipamentos 
foram viabilizados graças a recur-
sos do orçamento de 2015.
Qualidade de vida- A constru-
ção do bicicletário e vestiários faz 

parte das ações para valorização e 
melhoria da qualidade de vida dos 
servidores e magistrados, além de 
estimular o uso de meios de trans-
portes alternativos e ecologica-
mente corretos.

Os estagiários do Programa de 
Nível Médio do TRF5 que estive-
rem interessados em participar 
do Curso de Capacitação em In-
formática, que será realizado de 
11 a 15 de julho, das 13h às 18h, 
na Escola de Magistratura Federal 

Grande do Norte, Ceará, Alagoas 
e Sergipe. Na pauta, estratégias de 
unificação de serviços, a revisão 
do Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação (PDTI),  a Resolução 
Nº 211 do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), que define a estraté-
gia de Tecnologia da Informação 
e Comunicação (TIC) do Judiciário 

e a revisão 
do Plano de 
Ação de 2016. 
Também foi 
discutida a 
implantação 
dos sistemas 
administrati-
vos. 

O Núcleo de Assistência à 
Saúde (NAS) lembra que, para 
facilitar a entrega dos atesta-
dos médicos, aceita o envio do 
documento por meios digitais. 
Uma foto do atestado, com boa 
resolução, por exemplo, pode 
ser enviada pelo seu próprio 
aparelho celular para o e-mail: 
atestados.saude@trf5.jus.br. Os 
prazos são os estabelecidos 
pela Resolução 159/2011 do 
Conselho da Justiça Federal e o 
envio do Requerimento Pessoal 
pelo Fluxus continua indispen-
sável. Para mais informações, 
entrar em contato com Iara 
Carina, no ramal 9303, ou com 
Lourdinha, no 9295.

(Esmafe), devem entrar em conta-
to com Sônia Bezerra, supervisora 
do Programa. O treinamento será 
ministrado pelo servidor Johmary 
Araújo (da Subsecretaria de Tec-
nologia da Informação) e abordará 
os softwares Windows 7; Word; 
Excel e Power Point 2007, além de 
dicas de uso dos equipamentos e 
rede do tribunal, bem como a uti-
lização consciente de redes sociais 
(como Facebook e WhatsApp, por 
exemplo). Segundo Johmary Araú-
jo, o curso seguirá a filosofia de 
sustentabilidade do TRF5 e não irá 
trabalhar com o uso de papel. As 
apostilas, exercícios e videoaulas 
serão disponibilizadas em CD-
-ROM. Informações pelos ramais 
9897 ou 9848. 


