
Jornal Mural diário produzido pela Divisão de Comunicação Social 
Redação: Christine Matos, Wolney Mororó, Ana Clara Reis, Elizabeth 
Lins, João Bosco Coelho e Cesar Castanha 
Jornalista responsável: Isabelle Câmara - DRT/PE 2528 

Edição nº 2886
www.trf5.jus.br

comunicacaosocial@trf5.jus.br
Fotos: Juliana Galvão, 

Roberta Mariz e 
Thais Câmara  

22
     

S

TRF5 realiza reunião na JFPE para tratar de metas do CNJ

Gestores

de Setembro

QUINTA Newsletter

Portal TRF5 Sustentável será lançado hoje

Aniversariantes
Quinta-feira (22/09)
Zênia de Paiva Costa 
Secretaria Administrativa
Jeilse Mendonça de Almeida 
Gabinete Des. Federal Vladimir Carvalho
Rômulo Galdino da Silva 
Biblioteca
Adeilson Gomes Julião 
SOSERVI
Sexta-feira (23/09)
Maxuel de Souza Soares 
Divisão de Protocolo e Distribuição
Marcos Olinto Novais de Sousa 
Gabinete da Corregedoria Regional
João Paulo Costa Carvalho e Silva 
Gabinete Des. Federal Paulo Cordeiro
Antônio Carlos A. V. de Oliveira 
SERVIS
Paulo Roberto Soares Nogueira 
SOSERVI
Sábado (24/09)
Vladislave Ferreira Leite 
Subsecretaria de Administração Predial
Augusto César D´Almeida 
Núcleo de Jurisprudência
Nicielma Cavalcanti da Silva 
Diretoria Geral
Telma Roberta Vasconcelos Motta 
Secretaria Judiciária
Igor Medeiros Rodrigues Belém 
Gab. Des. Federal Manoel Erhardt
Daniel Sabino da Silva 
Gab. Des. Federal Alexandre Luna
Valdir Pimentel de Oliveira 
SOSERVI
José Ademir Ferreira dos Santos 
SERVIS
Domingo (25/09)
Cláudio Valença Porto Filho 
Gab. do Des. Federal Roberto Machado

O juiz federal auxiliar da Pre-
sidência do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região - TRF5, 
Leonardo Resende Martins, e o 
diretor da Divisão de Desenvolvi-
mento Institucional do Tribunal, 
Luiz Targino, se reuniram, ontem, 
na sede da Justiça Federal em 
Pernambuco (JFPE), com magis-
trados, diretores de secretarias e 

diretores de varas, para discutir e 
colher sugestões sobre as metas 
nacionais do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). Resende apresentou 
as metas e o grau de cumprimento 
das mesmas, com gráficos compa-
rativos entre as seções judiciárias, 
em relação aos anos de 2015 e 
2016 e registrou as sugestões dos 
participantes. Oportunamente, fa-

lou sobre o Plano de Ação da 
Política Nacional de Atenção 
Prioritária ao 1º grau de Ju-
risdição 2016/2017. “O plano 
possui nove linhas de atua-
ção e foi criado pelo comitê 
gestor a partir das propostas 
colhidas com magistrados e 
servidores ao longo de qua-
tro reuniões”.

O TRF5 está com um novo produ-
to de comunicação. Foi enviada, 
ontem, por e-mail, para servido-
res e magistrados, a 1ª edição da 
newsletter TRF5 Últimas Notícias, 
canal de informação e convergên-
cia de notícias desenvolvido pela 
equipe da Comunicação Social. As 
principais notícias da semana serão 
divulgadas às quartas-feiras, por 
e-mail. Leia, curta, compartilhe!

Diretores das áreas administrativa e 
judiciária do TRF5 concluem, ama-
nhã (23), o curso “Desenvolvimento 
Gerencial”, com o administrador de 
empresas, coach e trainer em pro-
gramação neurolinguística Karim 
Khoury. O treinamento faz parte 
do programa de Desenvolvimento 
Gerencial promovido pelo Tribunal 
e se configura como um espaço 
para os diretores discutirem temas 
relacionados à gestão de pessoas. 
Promovido pelo Núcleo de Desen-
volvimento de Recursos Humanos 
do TRF5, o curso está sendo rea-
lizado na Escola de Magistratura 
Federal da 5ª Região. A primeira 
etapa aconteceu nos dias 5 e 6/09.

erá lançado, hoje (22), 
o Portal TRF5 Sus-

tentável, uma área de 
referência no site 
do Tribunal para o 
compartilhamento 
de ações e infor-
mações acerca do 
meio ambiente e 
da sustentabilida-
de no âmbito da 
Justiça Federal na 5ª 
Região. O lançamento 
faz parte da programação 
comemorativa aos dias da Ár-
vore (21/09) e Mundial Sem Carro 
(22/09). Nesta quinta, os servido-
res e magistrados que aderirem à 
sugestão de vir trabalhar a pé, de 

bicicleta, ônibus ou 
carona solidária 

serão recebidos 
com um lan-
che matinal. 
A programa-
ção inclui a 
distribuição 
de sementes 
em forma de 

sachê, expo-
sição e venda 

de orquídeas, 
continuação da dis-

tribuição das canecas 
para reduzir o uso dos copos 

descartáveis, além de uma pales-
tra, às 16h, sobre o tema, a cargo 
do professor Haydon P. Mort., que 

possui graduação em Ciência da 
Terra na Inglaterra, mestrado em 
Mudanças Globais e Oceanografia, 
doutorado e pós-doutorado em 
Geoquímica e Geologia, respecti-
vamente, na Suíça e na Holanda. 
Consciência ambiental - Os prin-
cipais objetivos do Portal são o es-
tímulo à reflexão e à mudança dos 
padrões de compra, consumo e 
gestão documental no Poder Judi-
ciário; a sensibilização e o engaja-
mento dos servidores na constru-
ção de ambientes mais saudáveis; 
a promoção da qualidade de vida 
no trabalho; e o incentivo à parti-
cipação cidadã na formulação de 
projetos e programas sustentáveis 
para o Judiciário.


