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 Justiça Federal do Acre realizou 
Semana de Planejamento 2017 

Evento que já faz parte do calendário da Seção 

Judiciária do Acre, a Semana de Planejamento de 

2017 foi realizada do dia 28 ao dia 31 de março deste 

ano. Tendo surgido como desdobramento da Semana de 

Planejamento da Secretaria Administrativa (SECAD) 

do ano de 2015 o evento foi elevado e instituído em 

caráter anual para toda a Seção a partir da Portaria 

Diref n. 16, de 23 de fevereiro de 2016.  

 

  A data surgiu diante da necessidade de 

comunicação e troca de experiências entre as unidades 

administrativas a fim de identificar, analisar e 

solucionar os eventuais problemas e dificuldades no 

processo de trabalho – além de servir de auxílio para o 

alcance das metas do Planejamento Estratégico da 

Justiça Federal.  

 

A Semana articulou as unidades da Secretaria 

Administrativa, da Diretoria do Foro e seus Núcleos, 

servindo como uma ponte entre a definição de metas 

para o ano corrente e um balanço das atividades 

anteriores; sendo, então, organizada sob a 

responsabilidade do Núcleo de Recursos Humanos 

(NUCRE), através da Seção de Desenvolvimento e 

Avaliação de Recursos Humanos (SEDER), com o 

apoio da Seção de Modernização Administrativa 

(SEMAD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trf1.jus.br/dspace/bitstream/handle/123/93414/Portaria%20Diref%2016%20-%20Institui%20a%20Semana%20de%20Planejamento.pdf?sequence=1
http://www.trf1.jus.br/dspace/bitstream/handle/123/93414/Portaria%20Diref%2016%20-%20Institui%20a%20Semana%20de%20Planejamento.pdf?sequence=1
https://goo.gl/1t9UiQ
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 Dia Mundial da Saúde – 7 de Abril 

Em 1946, a Organização Mundial de Saúde 

aprovou um conceito: “A saúde é um estado de 

completo bem-estar físico, mental e social e não 

apenas a ausência de doença ou enfermidade”. Em 

1948, então, a Assembleia Mundial da Saúde estabelece 

a data, dia 7 de Abril, como Dia Mundial da Saúde 

por coincidir com a fundação da OMS. 

Todos os anos campanhas são realizadas a 

respeito de um tema diretamente relacionado com a 

saúde. Essas ações são importantes para que a 

população aprenda a se cuidar e informe-se sobre seus 

direitos quando o assunto é promoção da saúde. 

 

Vale lembrar que a JFAC realiza anualmente 

uma campanha de promoção ao Exame Periódico de 

Saúde, o EPS, visando a prevenção e o cuidado com a 

saúde dos servidores e magistrados. Saiba mais sobre o 

EPS e a iniciativa acessando aqui! 

 

 JFAC realiza curso de brigada de 
incêndio 

Realizando-se entre os dias 3 e 7 de Abril, o 

curso foi realizado para capacitar e educar os servidores 

que compõem a brigada - uma organização interna 

formada pelos servidores do órgão, preparada e treinada 

para utilizar os dispositivos de combate a incêndio, 

dentro dos padrões técnicos básicos essenciais e 

instituída pela Portaria Diref n. 101, de 29 de Julho de 

2005. Visa-se que cada componente da Brigada deve 

possuir, não só técnicas de salvamento em situações de 

incêndio, como também treinamento específico para 

operações de salvamento. 

ALGUMAS ATRIBUIÇÕES DA BRIGADA DE 

INCÊNDIO  

- Combater princípios de incêndio, efetuar salvamento, 

exercer a prevenção e atuar quando necessário no sentido de 

coordenar um possível abandono;  

- Participar das inspeções, palestras e reuniões regulares e 

periódicas;  

- Conhecer as vias de escape;  

- Conhecer os locais de alarme de incêndio e o princípio 

de acionamento do Sistema;  

- Conhecer todas as instalações do prédio; 

 

Vale conferir a atual composição da brigada 

instituída pela Portaria Diref n. 30, de 20 de Abril de 

2016 e as fotos disponíveis das etapas do curso! 
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