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 “A adversidade desperta em nós capacidades que, em circunstâncias 
favoráveis, teriam ficado adormecidas”. (Horácio) 

II Semana de Planejamento Estratégico da JFAC

A semana de planejamento das unidades da Diretoria do Foro e 
da Secretaria Administrativa da Seção Judiciária do Acre ocorreu 
no período de 28 de março a 01 de abril na Sala de Treinamento da 
Seccional, com videoconferência para a Subseção de Cruzeiro do 
Sul. 

O curso de Desenvolvimento Gerencial principiou a semana com 
conteúdos em torno do planejamento, do papel dos líderes e da 
equipe, da execução de estratégias e da gestão administrativa. Os 
servidores do TRF1, Márcio da Silva Albuquerque e Lúcia Beatriz 
de Mendonça de Sá foram os instrutores. 

No segundo momento da semana aconteceram as reuniões de 
planejamento entre as unidades da secretaria administrativa e a 
diretoria do foro, na qual ficaram estabelecidas as oficinas a serem 
realizadas no decorrer do ano de 2016: oficina sobre a elaboração 
do termo de referência e o papel da comissão criada para dar apoio 
a essa elaboração; oficina para definição dos fluxos dos processos 
administrativos entre as unidades (Núcleos) e elaboração de 
portaria para normatizar essa definição; realização de novas oficinas com os executores de contratos e 
setores afins, para fins de atualização dos temas abordados em 2015 e a oficina para definição, com a 
assessoria da Oficial de Gabinete da Asjur/Diref, das modalidades de licitação a serem utilizadas para as 
aquisições em 2016, com base no levantamento das demandas que o Nucaf está realizando junto às 
unidades, cujo trabalho será concluído até o final de abril. 

O Plano de Logística Sustentável, a adesão aos exames periódicos de saúde e o fracionamento de 
despesas, também foram temas apresentados durante as reuniões. Os servidores participantes expuseram 
suas sugestões e manifestações, criando um ambiente de troca de experiências e aprendizado, um dos 
objetivos principais da Semana de Planejamento. 

 
TRF1 empossa novos dirigentes 

Nesta sexta-feira (15), o Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região realiza a cerimônia de posse 
dos novos dirigentes da Corte para o biênio 2016-
2018. No cargo de presidente, será empossado o 
desembargador federal Hilton Queiroz; no de 
vice-presidente, o desembargador federal I'talo 
Fioravanti Sabo Mendes, e como corregedor 
regional da Justiça Federal da 1ª Região, o 
desembargador federal João Batista Moreira. A 
cerimônia está marcada para as 16 h (horário de 
Brasília) na Sede do TRF1. 

 

Funpresp-Jud aumenta valor destinado à reserva 
individual do participante patrocinado 

 
Após a avaliação dos compromissos do Plano de 

Benefícios JusMP-Prev e a identificação do plano de custeio 
ideal a ser praticado, a Funpresp-Jud reduziu de 15,35% 
para 15,02% o valor destinado à formação do Fundo de 
Cobertura dos Benefícios Extraordinários (FCBE).  

Isso significa que o percentual destinado à conta 
individual do participante patrocinado aumentou para 
77,98% na sua Reserva Acumulada Normal (RAN), tanto 
da sua própria contribuição como da aportada pelo 
patrocinador.  

O novo plano de custeio passou a vigorar a partir 1º de 
abril de 2016, após a aprovação do Conselho Deliberativo 
da Funpresp-Jud. 

 


