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O
Evento aborda as 
carreiras jurídicas

Dia do servidor terá semana comemorativa

Movimentação de material sem burocracia

RPVs
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Núcleo de Assistência à Saú-
de do TRF5 reforça a impor-

tância da realização dos exames 
periódicos. Graças à realização do 
programa, muitos servidores des-
cobriram problemas de saúde e 
estão se cuidando, como a diretora 
de Comunicação, Isabelle Câmara, 
que foi diagnosticada com anemia 
e deficiências de ferro e B12. “Fui 
muito bem atendida pelo NAS e 
já estou em tratamento”, assegura 
Isabelle. Lançado no dia 5 de agos-
to do ano passado, o programa é 
voltado para magistrados e ser-
vidores, objetivando a prevenção 
de doenças, por meio da avaliação 

clínica, exames 
complementares 
e, ainda, testes 
específicos para 
grupos de riscos, 
solicitados pelos 
profissionais do 
NAS, preferen-
cialmente, no 
mês de aniversá-
rio do magistrado ou servidor. 
Prevenção - O programa visa ao 
aperfeiçoamento da gestão de 
pessoas e está previsto no Pla-
nejamento Estratégico da Justiça 
Federal 2015/2020. Outro objeti-
vo é o fortalecimento do grau de 

satisfação no ambiente de trabalho, 
promovendo políticas de gestão 
de pessoas que contribuam para o 
bem-estar de magistrados e servi-
dores, além da melhoria do clima 
organizacional. Mais informações 
no NAS (ramal 9296). 

O Dia do Servidor Público será 
comemorado no Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região – TRF5 
com uma programação especial, 
no período de 20 a 27 de outu-
bro. As atividades propostas vão 
estimular a produção artística 
dos servidores: show de talentos, 
exposição de artes (telas, artesa-
nato, fotografias), troca de livros 

e CDs, Master Chef TRF5, entre 
outros. Para participar, os servido-
res terão que se inscrever com os 
coordenadores de cada atividade: 
o Master Chef será coordenado 
pelo diretor da Subsecretaria de 
Orçamento e Finanças, Sebastião 
Campelo; a diretora do Núcleo de 
Cerimonial, Clara Moreira, ficará 
responsável pela exposição; e a 

feira de troca de livros e CDs fica-
rá a cargo da diretora do Núcleo 
de Desenvolvimento de Recur-
sos Humanos, Soraya Portugal. 
Algumas surpresas estão sendo 
planejadas para animar as come-
morações. Tão logo a programa-
ção esteja fechada, o jornal TRF 
Hoje divulgará os eventos e como 
efetuar as inscrições.

Muitos servido-
res do TRF5 não 
sabem que é pos-
sível fazer trans-
ferências internas 
de material per-
manente sem a 
intermediação da 
Divisão de Material e Patrimônio 
(DMP). As movimentações podem 
ser feitas pelo responsável por 
cada setor, utilizando o sistema de 
Gestão Administrativa e Financeira 
(Geafin), que pode ser acessado 
no menu “Acesso aos Sistemas” da 
Intranet. Caso algum gestor ainda 
não possua senha de acesso, deve 
enviar um e-mail  para o Grupo de 

O desembargador federal Manoel 
Erhardt será um dos palestran-
tes do projeto Espaço Carreiras 
Jurídicas, que será realizado no 
próximo dia 30, às 19h, no Espaço 
Jurídico da Boa Vista. O magis-
trado vai abordar a magistratura 
federal. Para falar da magistratu-
ra estadual foram convidados o 
desembargador Eurico de Barros 
Correia Filho e o juiz Eurico Bran-
dão de Barros Correia, ambos da 
Justiça estadual de Pernambuco. 
A carreira na magistratura tra-
balhista ficará a cargo dos juízes 
do trabalho Matheus Rezende e 
Wiviane de Souza. Inscrições pelo 
site www.espacojuridico.com ou 
na Secretaria do Espaço Jurídico 
Boa Vista. Os inscritos deverão 
levar 1 kg de alimento não pere-
cível, para ser entregue no dia do 
evento.

Serviço de Suporte Local (gssl@
trf5.jus.br), solicitando a inclusão 
de seu nome no sistema. A DMP 
alerta que nenhuma movimenta-
ção interna de material permanen-
te pode ser efetuada em período 
de realização de inventário. O 
Geafin é utilizado também pelas 
Seções Judiciárias de Pernambuco, 
Alagoas e Sergipe.

O Conselho da Justiça Federal libe-
rou aos tribunais regionais federais 
os limites financeiros no valor de R$ 
882.488.566,60, relativos às Requisi-
ções de Pequeno Valor (RPVs) autu-
adas em agosto de 2016, para um 
total de 103.907 ações, com 115.504 
pessoas beneficiadas. Para a 5ª 
Região, serão pagos mais de R$ 130 
milhões. (Com informações do CJF)


