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Rogério Fialho participa de última sessão 
do CJF como presidente do TRF5

Programação 
dos elevadores

Supervisores de RH discutem projetos de capacitação para 2017

Doação de
estabilizadores

presidente do 
Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região – 
TRF5, desembargador 
federal Rogério Fialho 
Moreira, participa, 
hoje (20), da última 
sessão do Conselho da 
Justiça Federal (CJF), 
em Brasília, como pre-
sidente desta Corte, 
ocasião em que será 
homenageado pelos 

Na última quinta feira 
(16), o Núcleo de Desen-
volvimento de Recursos 
Humanos (NDRH), vincu-
lado à Subsecretaria de 
Pessoal do TRF5, reuniu 
supervisores da área de 
Treinamento e Capaci-
tação do Tribunal e das 
seções judiciárias.O objetivo foi 
compartilhar experiências e traçar 
estratégias para 2017. No encon-
tro, foram discutidas linhas de 

5ª região. O PPP objetiva 
fornecer diretrizes peda-
gógicas para a elaboração 
dos planos de capacitação 
dos servidores do Conse-
lho e da Justiça Federal de 
1º e 2º graus. O Projeto foi 
aprovado através da Reso-
lução nº 432 do Conselho 

da Justiça Federal, de 13/12/2016, 
e se encontra em ampla discussão 
nas seções judiciárias que com-
põem a 5ª Região.

O TRF5 doou, na última sexta-feira 
(17), 319 estabilizadores inservíveis 
para a ONG Moradia e Cidadania. 
A instituição envia os equipamen-
tos para uma empresa em São 
Paulo, que separa materiais como 
ferro, cobre e plástico, transfor-
mando-os em novos produtos, 
respeitando a legislação ambien-
tal. A ONG Moradia e Cidadania 
investe em projetos sociais, inclu-
sive na Comunidade do Pilar, loca-
lizada nas proximidades do TRF da 
5ª Região.

seus pares. À tar-
de, participará da 
reunião do Comi-
tê Gestor de Es-
tratégia da Justiça 
Federal - Cogest, 
quando fará uma 
apresentação dos 
resultados das 
metas de 2016 
e das Melhores 
Práticas, com foco 
no desempenho 

trabalho e novas formas de aper-
feiçoar as capacitações, além do 
estudo do Projeto Político Peda-
gógico (PPP) para implantação na 

A partir de quarta-feira (22), o 
elevador número um do lado es-
querdo do edifício-sede atenderá 
ao térreo, andares pares e ao 16º 
andar. O número dois vai atender, 
prioritariamente, os andares ímpa-
res, além do térreo e 16º andar. O 
elevador número três atenderá a 
todos os andares.

do TRF5 na Meta 4: identificar e 
julgar até 31/12/2016 pelo menos 
70% das ações de improbidade 
administrativa distribuídas até 
31/12/2014, considerando que o 
Tribunal alcançou 131,2% no grau 
de cumprimento desta meta. Além 
de Rogério Fialho Moreira, parti-
ciparão da reunião a juíza federal 
Joana Carolina (JFPE), o diretor-
-geral, Arthur Pedrosa, e o diretor 
da Divisão de Gestão Estratégica e 
Estatística do TRF5, Luiz Targino.

A Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação (STI) elaborou uma 
lista das atividades mais solicita-
das e seus respectivos números 
dos ramais. O objetivo é diminuir 
a quantidade de ligações para 
ramais incorretos. A Central de 
Serviços de Tecnologia da Infor-
mação, para suporte à Informá-
tica, atende pelo número 9001; 
os atendimentos referentes aos 
sistemas administrativos Fluxus, 
SEI, SARH e E-compras devem ser 
acionados pelo 9002; já os servi-
ços de restabelecimento/reposi-
ção dos serviços de manutenção 
predial ( iluminação, água, telefo-

ne, etc.), vinculados à Engenharia, 
devem ser demandados para o 
9090; as solicitações referentes 
ao PJE e ao sistema Creta de-
vem ser feitas pelos ramais 9241 
e 9920; e o suporte ao sistema 
Esparta deve ser acionado pelo 
ramal 9774. Para conhecimento 
de todos os ramais, o usuário 
deve ligar o 9000 (telefonistas).

Serviços por ramais


