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ocê costuma 
ler o jornal mu-

ral do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª 
Região - TRF5? Qual 
o veículo de co-
municação interna 
preferido? Que su-
gestões daria para 
melhorar os servi-
ços e produtos de comunicação 
do Tribunal? Para saber a opinião 
dos servidores sobre o trabalho 
realizado pela Divisão de Comuni-
cação Social do TRF5, o setor está 
realizando uma pesquisa interna, 
visando a melhorar a qualidade 
do que faz. A proposta, segundo a 
diretora da área, Isabelle Câmara, 
é ouvir os diversos públicos inter-



Quase 70 funcionários terceirizados 
do TRF5 participam, amanhã (23), 
de uma ação de saúde promovida 
pelo Tribunal Regional do Trabalho 
da 6ª Região – TRT6. Vários servi-

Fim de prazo

nos, de modo a incrementar a co-
municação entre a Administração, 
os magistrados e os servidores. 
“Nossa ideia é fazer um diagnós-
tico sobre a percepção e a eficácia 
daquilo que comunicamos pelos 
canais oficiais do TRF5, para sub-
sidiar possíveis mudanças no que 
já fazemos e o planejamento de 
novos projetos”.  O formulário será 

enviado para servido-
res e magistrados, via 
email, e ficará disponí-
vel de hoje (22) até o 
dia 31/05, na Intranet 
do TRF5: www.intranet.
trf5.gov.br. 
Política de Comuni-
cação – A pesquisa 
também vai funda-

mentar a redação de uma Política 
de Comunicação para a Justiça 
Federal na 5ª Região, instrumento 
de gestão que contém um conjun-
to de diretrizes, posturas e estra-
tégias que objetivam orientar, de 
maneira uniforme, profissional e 
sistemática, o relacionamento da 
instituição com os seus diversos 
públicos de interesse.

ços serão oferecidos, como aferi-
ção de pressão, exames de glicose, 
orientações sobre higiene bucal, va-
cinação contra gripe e distribuição 
de preservativos. As ações aconte-

cem na sede do órgão trabalhista, 
que organizou a programação e 
ofereceu 68 vagas para os funcioná-
rios do Tribunal. As atividades serão 
realizadas das 13h30 às 16h30.

Visita – O presidente do 
TRF5, desembargador 
federal Vladimir Carvalho, 
recebeu visita de cortesia, 
ontem (21), do procura-
dor-regional federal da 
5ª Região, Miguel Lemos 
Longman, e da procura-
dora federal Marília de 
Oliveira Morais.

A diretora da 
Subsecretaria 
de Controle In-
terno do TRF5, 
Sídia Lima, 
representa o 
TRF5 no 5° 
Fórum de Boas 
Práticas de 
Auditoria do 
Poder Judiciário. O evento acon-
tece de hoje (22) até a sexta-feira 
(24), em Belo Horizonte. O Fórum 
é uma iniciativa das unidades de 
auditoria e controle interno dos 
diversos Tribunais do país e tem 
como principal objetivo ampliar o 
conhecimento dos participantes, 
por meio da realização de pales-
tras com especialistas.

Termina hoje (22) o prazo para o 
recadastramento dos usuários do 
estacionamento do TRF5. Cada 
unidade deverá enviar para o 
email  apoio-especial@trf5.jus.br
os dados dos servidores, terceiri-
zados e estagiários que utilizam o 
estacionamento, bem como infor-
mações dos respectivos veículos.

O Conselho Editorial da Revista 
Jurídica da Seção Judiciária de 
Pernambuco (SJPE) convida juízes 
federais, servidores e comunidade 
jurídica a apresentarem artigos e 
trabalhos científicos para compor o 
12º número do periódico. As pu-
blicações devem ser de natureza 
jurídica ou afins. Para participar, 
os interessados devem enviar seus 
trabalhos para o e-mail revista@
jfpe.jus.br, até o dia 30 de junho. 
(Com informações da Ascom/SJPE).


