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CJF promove reunião do COGEST

Lançamento de livro 

Fotos para carteira 
funcional

de Setembro

TERÇA

AniversariantesInspeção do CJF: chefes de gabinete realizam 
reunião preparatória
 diretora da Secretaria Judi-

ciária (SJ), Telma Motta, reu-
niu-se, ontem (16), com os chefes 
de Gabinetes do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região - TRF5, com 
objetivo de ajustar os detalhes da 
preparação das unidades para o 
início dos trabalhos de inspeção 
ordinária, que será realizada entre 
os dias 21 e 25 de outubro pelo 
Conselho da Justiça Federal (CJF). 
O CJF enviou ao TRF5 um ques-
tionário de inspeção, que deve 
ser respondido até o final do mês, 
abordando aspectos como recur-
sos humanos, dados estatísticos 
de processos, metas e iniciativas 
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Proteja-se!

O presidente do TRF5, desem-
bargador federal Vladimir Car-
valho, a juíza federal auxiliar da 
Presidência, Joana Carolina Lins 
Pereira, o diretor-geral, Edson 
Santana, e o assessor de Gestão 
Estratégica do TRF5, Magnus Me-
deiros, participaram, ontem (16), 
da 10ª Reunião do Comitê Gestor 
da Estratégia da Justiça Fede-

Cristina Maria Pinheiro de Melo Verçosa 
Diretoria Geral

estratégicas. Como 
a maioria dos dados 
para as respostas serão 
extraídos da plataforma 
Business Intelligen-
ce, a SJ elaborou uma 
cartilha para auxiliar 
os Gabinetes a colher 
as informações neces-
sárias do painel de consultas. A 
expectativa é de que as unida-
des iniciem o preenchimento do 
formulário ainda esta semana e 
promovam mais uma reunião na 
próxima segunda-feira (23), para 
dirimir possíveis dúvidas.
Pauta extra – O início da reunião 

contou com a presença do diretor-
-geral do TRF5, Edson Santana, 
que apresentou aos chefes de ga-
binete a nova ferramenta de con-
sulta administrativa, a IANA. A pla-
taforma, que utiliza como fonte o 
trabalho de pesquisa e indexação 
desenvolvido pela equipe da Bi-

ral – COGEST.  Em pauta, as Metas 
e o Planejamento Estratégico do 
Poder Judiciário e a atualização 
de projetos estratégicos da Justiça 
Federal. A reunião, realizada por 
videoconferência, foi coordenada 
pela secretária-geral do Conselho 
da Justiça Federal (CJF), Simone 
Fernandes. Também estiveram 
presentes a supervisora da Seção 

Socioambiental, 
Laís Rodrigues, 
e os servidores 
do Núcleo de 
Gestão de Proje-
tos e Processos, 
Ricardo César 
Almeida e Francisco José Pessoa. 
Integram o COGEST o presidente 
do CJF, os presidentes dos TRFs, a 

corregedora-geral da Justiça Fe-
deral, a secretária-geral do CJF e 
os diretores-gerais dos TRFs.

Golpe do bilhete premiado - cui-
dado ao ser abordado por pessoas 
estranhas com ofertas financeiras 
muito generosas. Normalmente, 
essas pessoas utilizam técnicas de 
fácil convencimento. Mas é sem-
pre bom lembrar: dinheiro fácil 
não existe!

O desembargador federal Edilson 
Pereira Nobre Júnior lança, no pró-
ximo dia 25, o livro “As Normas do 
Direito Público na Lei de Introdu-
ção ao Direito Brasileiro”, que visa 
a apresentar os paradigmas para 
interpretação e aplicação do Direi-
to Administrativo. O evento será 

blioteca do Tribu-
nal, foi lançada na 
semana passada 
pela Subsecreta-
ria de Tecnologia 
da Informação. O 
diretor da Subse-
cretaria de Apoio 
Especial, José Luiz 

Jaborandy, e a diretora da Secre-
taria Administrativa, Sorária Caio, 
também estiveram presentes ao 
encontro. O primeiro abordou 
temas referentes à segurança. Já 
Sorária falou sobre o andamento 
dos estudos para a implantação da 
autogestão em saúde no TRF5.

realizado às 17h, no 1° andar do 
edifício-sede do TRF da 5ª Região.

Os servidores que 
ainda não tiraram 
a foto para o novo 
modelo da cartei-
ra de identidade 
funcional podem 
procurar o setor de Fotografia da 
Divisão de Comunicação Social, 
no 4º andar, para fazer o registro. 
A fotógrafa Juliana Galvão estará 
disponível de terça (17) a sexta-
-feira (20), das 12h às 13h30. Não 
é necessário ligar para agendar.


