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Servidores participam de treinamento promovido pela STI

Direito dos Animais

Dia do Servidor: celebrações 
começam amanhãde Outubro

QUARTA

Aniversariantes

Veículos terão adesivos para acesso ao 
estacionamento do TRF5

Tribunal Regional Federal da 
5ª Região - TRF5 publicou, no 

Diário Eletrônico Administrativo da 
última segunda-feira (21), a Ins-
trução Normativa nº 4/2019, que 
dispõe sobre o uso e controle do 
estacionamento do edifício-sede 
e do Anexo I (Esmafe) do Tribunal. 
A principal medida a ser adotada 
será o uso de adesivos, com cores 
diferentes, para identificar e dis-
tinguir os veículos que acessam 
e utilizam o estacionamento no 
edifício-sede (desembargadores 
federais, juízes federais, procura-
dores, servidores e visitantes) e no 
Anexo I (estagiários e terceiriza-
dos). A expectativa é que a distri-
buição do material de identifica-
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Treinar os servidores do TRF5 
para construir seus próprios 
painéis de informação, a partir 
da ferramenta Qlink Sense, que 
integra a plataforma de Busi-
ness Intelligence (BI). Esse foi o 
objetivo do treinamento realiza-
do ontem (22), na Esmafe, para 
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ção seja iniciada até o final deste 
mês pelos agentes da Subsecreta-
ria de Apoio Especial (SAE). Cada 
usuário poderá receber até dois 
adesivos para serem utilizados nos 
veículos que foram previamente 
cadastrados, com direito a uma 
única vaga. A sinalização deve ser 
afixada na lateral inferior esquerda 
do para-brisa. 
Reserva de vagas - As pessoas 
com deficiência, idosos e ges-
tantes têm vagas reservadas nos 
quantitativos previstos em lei e 
local para embarque e desembar-
que. No caso de idosos, é neces-
sária a apresentação do cartão 
fornecido pelo órgão municipal 
responsável.

Começam amanhã (24) as ativida-
des programadas para comemorar 
o Dia do Servidor Público. A partir 
das 16h, haverá a abertura da expo-
sição “Minha Vida”, no hall de en-
trada do edifício-sede do TRF5. Às 
17h, a diversão está garantida com 
mais uma edição do Show de Talen-
tos, que será realizado na área do 
estacionamento. Marque na agen-
da, junte os amigos e participe!

A Prefeitura da Cidade 
do Recife promove, 
no próximo dia 29, 
o I Seminário sobre 
Direitos dos Animais. 
Na programação, pa-
lestras com os temas 
“Crime de maus-tratos 
de animais no Brasil: 
previsão jurídica e 
propostas de alteração 
legislativa” e “Os animais como 
seres sencientes. Repercussões 
jurídicas”, além de mesa redonda 
com debates sobre “Direitos dos 
Animais no ordenamento jurídico 
brasileiro”. A juíza federal Carolina 
Malta, da Seção Judiciária de Per-

nambuco, será uma das pa-
lestrantes. As inscrições são 
gratuitas e podem ser re-
alizadas através do e-mail: 
sedahvr@recife.pe.gov.br, 
até a próxima sexta-feira 
(25). O evento acontecerá 
no Auditório Tobias Barre-
to, na Faculdade de Direito 
do Recife.

servidores da Diretoria Geral, do 
Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos, da Divisão de 
Folha de Pagamentos e da Subse-
cretaria de Tecnologia da Informa-
ção (STI). Cada equipe foi desafia-
da a produzir dashboards (painéis) 
reais a serem utilizados não só 

pelos respectivos setores, como 
também por outras unidades da 
Justiça Federal da 5ª Região. A 
ferramenta Qlink Sense facilita a 
visualização e elaboração de re-
latórios estatísticos e gerenciais, 
com dados extraídos de diversas 
fontes, permitindo uma tomada 

de decisões mais rápida 
e eficaz. A capacitação, 
promovida pela STI, é 
mais uma ação prevista 
na política de dissemina-
ção de utilização da pla-
taforma de BI na Justiça 
Federal da 5ª Região.


