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Palestras sobre 
longevidade

Abertas as inscrições para curso Design Thinking

TRU

de Setembro

QUINTA

Aniversariantes

Orçamento 2020 é tema de debate 
entre diretores administrativos 

iretores das áreas ad-
ministrativas do Tribu-

nal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5 se reuniram, 
ontem (4), para debater 
o orçamento para o exer-
cício financeiro de 2020. 
De acordo com o Ofício 
nº 0036230, enviado ao 
Tribunal pelo Conselho da 
Justiça Federal (CJF), será necessário 
fazer cortes de, aproximadamente, 
25% nas despesas de custeio para 
o próximo ano, considerando que 
o orçamento para 2020 sofreu uma 
redução de cerca de R$ 13 mi-
lhões, em relação a 2019. O diretor 
da Subsecretaria de Orçamento e 
Finanças, Sebastião Campelo, apre-

D

Estão abertas as inscrições para 
a Turma 3 da oficina de Design 
Thinking Aplicado ao Setor Pú-
blico, promovido pelo Núcleo 
de Desenvolvimento de Recur-
sos Humanos (NDRH) do TRF5, 
dentro do Programa de Desen-
volvimento Gerencial. O curso, 

das até o próximo dia 10, com o 
envio dos dados (nome, matrícu-
la, ramal, lotação e email) para o 
email ndrh-treinamento@trf5.jus.
br. O treinamento acontece nos 
dias 24 e 25/9, das 9h às 18h, na 
Sala Capibaribe. Mais informações 
pelos ramais 9804, 9818 ou 9800.

ministrado pela empresa WeGov 
– Espaço de Aprendizado em Go-
verno, é destinado aos servidores 
que ocupam cargos ou funções co-
missionadas de natureza gerencial 
e não conseguiram participar das 
turmas anteriores. Serão 30 vagas 
e as inscrições podem ser realiza-

05/09
Ramayano Francisco da Silva 
Subsecretaria de Administração Predial
Milton Antônio Gomes
SERVIS
Williane Massa Manta dos Santos
Gab. Des. Federal Élio Siqueira Filho

06/09 
Adilson Bezerra da Silva
SERVIS

07/09
Evandro Luiz da Silva 
Secretaria Administrativa
Nivaldo Francisco da Silva
Subsecretaria de Administração Predial
Pedro Augusto Dantas Barbosa
Coordenação dos Juizados Federais

08/09
Luiz Cavalcanti de Arruda Filho 
Subsecretaria de Precatório
Aldo Luiz Cordeiro e Silva
INDRA

sentou um panorama dos valores 
que serão destinados ao TRF5 – no 
total, R$ 42.101.183,00 –, e apre-
sentou uma tabela com propostas 
de divisão de orçamento de custeio 
por unidade, com dados sobre os 
gastos atuais, os valores que serão 
destinados para cada setor após os 
cortes e o percentual de redução. 

Os valores para 2020 ainda 
estão sendo estudados e po-
dem sofrer alterações, mas a 
expectativa é de que até de-
zembro deste ano os ajustes 
sejam definidos. Na ocasião, 
os diretores tiraram dúvidas e 
apresentaram sugestões para a 
redução de custos. 
Mudanças de hábitos – Para 

o diretor-geral, Edson Santana, 
o cenário que se avizinha inspira 
novos comportamentos. “É preciso 
que todos nós, tanto da área admi-
nistrativa quanto judiciária, mude-
mos alguns hábitos, desde a forma 
de consumir energia, papel etc., até 
a forma de trabalhar e se comuni-
car”, sugeriu. 

Medalha - Os desembargado-
res federais Manoel Erhardt e 
Rogério Fialho Moreira foram 
agraciados, ontem (4), com a 
Medalha Egídio Ferreira Lima, 
honraria concedida pelo ins-
tituto homônimo a personali-
dades cuja história e atuação 
profissional são consideradas 
essenciais ao desenvolvimen-
to do cenário jurídico, político 
e cultural de Pernambuco. A 
cerimônia foi realizada no au-
ditório da OAB-PE, no bairro de 
Santo Antônio.

Será realizada, na próxima se-
gunda-feira (9), a 29ª Sessão da 
Turma Regional de Uniformização 
de Jurisprudência (TRU). O desem-
bargador federal Paulo Roberto de 
Oliveira Lima presidirá a reunião 
do colegiado, que será realizada 
no Pleno do TRF5, a partir das 10h.

Longevidade humana será o tema 
de duas palestras promovidas, 
no próximo dia 9/9, às 14h, pelo 
Tribunal Regional do Trabalho da 
6ª Região. Aberto a servidores do 
TRF5, o evento contará com pales-
tras do médico Ronald Canejo, co-
ordenador científico e docente do 
Grupo Longevidade Saudável de 
Pernambuco, e da nutricionista Fa-
biana Canejo, especialista em nu-
trição funcional. As inscrições são 
feitas pela Internet, via QR Code 
disponível no cartaz enviado por 
e-mail pela Comunicação do TRF5, 
ou no TRT6 no dia do evento.


