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O horário de expediente interno e externo do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região (TRF1) e da Seção Judiciária do Distrito Federal 
(SJDF) na próxima quinta-feira, dia 04, data da realização do jogo 
de futebol Brasil x África do Sul pelos Jogos Olímpicos de 2016, será 
das 8h às 14h.

Confira a íntegra desta matéria no portal do Tribunal em 
"Notícias".

Leonardo Costa

Alterado horário de expediente do Tribunal e da 
SJDF nesta quinta-feira

A Secretaria de Bem-Estar Social divulgou, nesta terça-feira, 
dia 02, o resultado preliminar da eleição para representantes 
do Conselho Deliberativo do Pro-Social ocorrida entre os 
dias 24 de julho e 1º de agosto. Os vencedores provisórios 
para representantes dos servidores ativos e inativos, 
respectivamente, são Luiz Rodolfo Corassa e Augusto Cesar da 
Silva Ramos, ambos lotados no Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região. 

Conforme estabelecido no Calendário Eleitoral, as 
impugnações ao resultado preliminar da eleição serão 
recebidas até a próxima quinta-feira, dia 4.

Resultado provisório da eleição para representantes 
do Conselho Deliberativo do Pro-Social

Nos dias 28 e 29 de julho último, foi realizada no distrito de São 
José do Barreiro, município de São Roque de Minas, jurisdição da 
Subseção Judiciária de Passos/MG, audiência pública mista do 
Senado Federal e da Justiça Federal referente ao Projeto Canastra: 
Justiça e Reconciliação. 

No dia 28, a audiência pública contou com a presença do senador 
Fernando Bezerra (PSB/PB), de moradores da região, conhecidos 
como canastreiros, da desembargadora federal Maria do Carmo 
Cardoso, coordenadora-geral do Sistema de Conciliação da Justiça 
Federal da Primeira Região; do juiz federal Bruno Augusto Santos 
Oliveira, diretor da Subseção Judiciária de Passos; do juiz federal 
André Prado de Vasconcelos, representando a Ajufe, e do juiz 
federal substituto em auxílio ao Projeto Canastra, Marco Antônio 
Barros Guimarães, além de cerca de 600 participantes.

Confira a íntegra desta matéria no portal do Tribunal em 
"Notícias".

“Projeto Canastra: Justiça e Conciliação” impede retirada 
de estátua de São Francisco da Serra da Canastra

O Comitê Institucional de Planejamento Estratégico  do Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região (Cipe-TRF1) realizou, nesta terça-
feira, dia 2, a 3ª reunião ordinária, em que foram analisados e 
selecionados mais 20 projetos para comporem o Plano de Ação 
2016/2017 a serem ainda priorizados e aprovados pelo Comitê de 
Gestão Estratégica Regional da Justiça Federal da 1ª Região (CGER-
TRF1).

Dentre os novos projetos selecionados para 2017 estão o banco 
de sentenças da Justiça Federal da 1ª Região; a ampliação do TRF1 
com a instalação de novas turmas de julgamento; a efetivação das 
Câmaras Regionais Previdenciárias (CRPs) na 1ª Região e a instalação 
da CRP na Seção Judiciária do Amazonas; o melhoramento da 
ferramenta de gestão da informação para gabinetes e turmas; o 
núcleo de triagem de processos e o nivelamento de infraestrutura 
de tecnologia da informação.

O diretor-geral e presidente do Comitê, Carlos Frederico Maia 
Bezerra, que abriu a reunião, destacou que o TRF1 vai se esforçar 
para realizar todos os projetos que forem aprovados pelo CGER-
TRF1. "A maioria deles depende de recursos, não só financeiros 
mas recursos humanos também para trabalharem com dedicação 
nesses projetos estratégicos. Então, são 20 novos projetos que se 
unem a outros 29 que estão em andamento, e o Tribunal vai se 
empenhar para que essas ações sejam desenvolvidas a partir do 
ano que vem", destacou Frederico. [Leia mais]

Cipe seleciona 20 novos projetos estratégicos  para 
compor o Plano de Ação 2017 do Tribunal

Vem aí um programa que promete mexer com 
a sua autoestima!

Com o objetivo de incentivar  e contribuir na mudança do estilo 
de vida de quem trabalha no Tribunal, começa em agosto o projeto 
TRF1 na Medida, com inscrições abertas no período de 08 a 17 de 
agosto. 

Dados colhidos dos exames periódicos anuais do Tribunal 
revelam que mais de 70% dos homens estão acima do peso e mais 
de 45% das mulheres encontram-se em situação similar. 

Criado pela Divisão de 
Assistência à Saúde (Diasa) e 
formado pelas ações conjuntas 
da Diasa e da Divisão de Saúde 
Ocupacional (Disao), o projeto 
atuará, junto ao corpo funcional do 
Tribunal, como parte da estratégia 
no controle e prevenção de fatores 
de risco, melhorando a qualidade 
de vida do trabalhador, além 
de, consequentemente, reduzir 
as despesas com tratamentos 
médicos provenientes do aumento 
de peso e dos maus hábitos.

Confira a íntegra desta matéria 
no portal do Tribunal em "Notícias".


