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O analista judiciário Arthur Lima, lota-
do no STJ, em Brasília, está interessado 

em uma redistribuição para o Recife. 
Os interessados podem contatá-lo pelo 

celular (61) 98207-1987 ou e-mail: 
arthurlimadeandrade@gmail.com.
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Redistribuição
TRF5 cria Comitê de Integração e Boas Práticas

de Novembro

SEGUNDA

NAS promove palestra sobre vacinação 
para adultos e idosos

uando se fala em 
vacinação, muita 

gente pensa logo em 
imunização de crianças. 
Mas nem todo mundo 
sabe a importância de 
manter o cartão de vaci-
nas de adultos e idosos 
atualizado. Por isso, o 
Núcleo de Assistência à 
Saúde (NAS) dará início 
ao projeto “Imunização: 
atualização para a saú-
de”, com o objetivo de 
conscientizar servidores 
e magistrados sobre o 
tema. A primeira ação 
do projeto será realizada na pró-
xima quinta-feira (9), às 15h, na 
Sala Capibaribe, com uma palestra 

Com o objetivo de estabelecer um 
canal de diálogo permanente entre 
os gabinetes dos desembargadores 
e a Administração, disseminando 
as boas práticas existentes nessas 
unidades, o TRF5 criou o Comitê 

sobre a vacinação. O médico e 
especialista em imunização Fran-
cisco Frazão será o convidado 

ços prestados aos jurisdicionados. 
O CPIBP terá em sua composição o 
diretor-geral, os diretores das Se-
cretarias Administrativa e Judiciária 
e os chefes de gabinetes do TRF5. 
As reuniões serão bimestrais. 

de Integração e Boas Práticas (CPI-
BP). Instituído através da Portaria nº 
501/2017, o Comitê contribuirá para 
o desenvolvimento de mecanismos 
que induzam as unidades judiciais 
a aprimorar a qualidade dos servi-

para debater sobre o 
assunto.
Mitos e verdades - 
Será que é realmente 
importante a vaci-
nação para a saúde? 
Vacinar traz riscos ou 
algum prejuízo ao 
organismo?  Quais 
seriam as vacinas indi-
cadas para os adultos 
e idosos?  Por quanto 
tempo uma vacina 
protege o indivíduo? 
Dúvidas como essas 
serão esclarecidas 
pelo médico pales-

trante, que falará também sobre 
as novas vacinas em circulação, 
como a da dengue.

Pesquisa de 
satisfação de 
usuários de TI 
segue até quinta (9)

Bateram no meu carro dentro do 
estacionamento. E agora?
Você já parou 
para pensar no 
que fazer em 
caso de acidente 
com veículos no 
estacionamen-
to do TRF5? De 
acordo com a 
Subsecretaria de Apoio Especial 
(SAE), o importante é comuni-
car na mesma hora o fato aos 
agentes de serviço que ficam na 
recepção do prédio ou ao super-
visor de segurança. Toda a ocor-
rência será registrada e as provi-
dências serão tomadas. Segundo 
o diretor da SAE, Nilson Caldas 
Ananias, dependendo do caso, o 
fato será comunicado ao órgão 

de trânsito com-
petente. “Já tive-
mos um caso em 
que precisamos 
acionar a Com-
panhia de Trân-
sito e Transporte 
Urbano do Recife 

(CTTU), que esteve aqui e regis-
trou a ocorrência”. Ainda segun-
do o diretor, câmeras de segu-
ranças já foram solicitadas para 
auxiliar em casos como esse. 

Se você ainda não participou 
da Pesquisa de Satisfação dos 
Usuários de TI, coordenada pelo 
Conselho da Justiça Federal (CJF), 
ainda dá tempo. O formulário 
estará disponível até a próxima 
quinta-feira (9), no portal do CJF 
(www.cjf.jus.br) e do TRF5 (www.
trf5.jus.br). O objetivo é identificar 
as oportunidades de melhorias na 
prestação dos serviços relaciona-
dos à tecnologia da informação. 
São 21 perguntas para o público 
interno e 10 para o externo, que 
devem ser respondidas online, 
sem a necessidade de identifica-
ção do participante.
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