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 “A palavra é o fio de ouro do pensamento”. (Sócrates) 

Servidores participam de curso de 
desenvolvimento gerencial 

O curso de Desenvolvimento Gerencial, etapa da 
Semana de Planejamento da SJAC, foi realizado nos 
dias 28 e 29 de março na sala de treinamento da 
Seccional, e assistido via videoconferência pelos 
servidores da Subseção de Cruzeiro do Sul. 

Uma iniciativa para capacitar os servidores e 
aperfeiçoar suas habilidades relacionadas à 
liderança e planejamento, os conteúdos abordaram 
o papel dos líderes e da equipe, a execução de 
estratégias e a gestão administrativa. Os servidores 
do TRF1, Márcio da Silva Albuquerque e Lúcia 
Beatriz de Mendonça de Sá foram os instrutores. Os 
supervisores, diretores de varas e servidores do 
núcleo administrativo participaram do encontro. 

Nos dias 30 a 01 de abril, das 13 às 16 h, serão 
realizadas as reuniões de planejamento, envolvendo 
as unidades da DIREF, SECAD e núcleos, para a 
definição de metas e balanço das atividades 
anteriores. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ETE- fases de construção 

A obra da Estação Compacta de Tratamento de 
Esgoto (ETE) da SJAC está em fase de conclusão. Nos 
próximos dias serão instalados os tanques de fibra 
de vidro, que tem a função de transformar o esgoto 
em água limpa. A ETE poderá alcançar índices de 
purezas em torno de 95% (noventa e cinco por 
cento) em relação aos efluentes lançados na 
natureza. Posteriormente, será construída uma 
cisterna para armazenamento e reaproveitamento 
do esgoto tratado para utilização na limpeza das 
calçadas e na manutenção dos jardins da Seccional.  

Errata 

Na edição N. 07-Ano XI-2016 deste informativo, 
foi vinculada a notícia de que a Semana de 
Planejamento Estratégico da Seção Judiciária 
do Acre era iniciativa do TRF1. Porém, a 
Semana é uma iniciativa da própria Seccional, 
instituída por meio da Portaria SJ Diref 16, 
como um desdobramento da Semana de 
Planejamento da SECAD no ano de 2015. 


