
compartilha

Olá!
Hoje tenho a satisfação de estrear 

neste espaço, o qual pretendo usar para 
compartilhar mensagens a respeito de 
nossa administração e de nossa missão 
em gerir o Tribunal de Justiça do Acre 
ao lado de cada um de vocês.

Escolhi falar sobre um tema que 
representa uma grande conquista do 
Poder Judiciário do Acre neste ano, 
afinal, a gestão do que é público precisa 
de transparência, e esse é um direito 
que devemos garantir à sociedade.

O esforço, a dedicação e o 
comprometimento de cada servidor, 
servidora, magistrado e magistrada, 
possibilitou que o Poder Judiciário 
do Acre conquistasse em agosto 
deste ano, o 3º lugar no Ranking da 
Transparência, do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ). Esse feito demonstra 
bons desempenho e coordenação, além 
de compromisso com a população e 
gestão responsável.

A conquista expressa que mesmo 
durante a pandemia do novo coronaví-

rus, o Poder Judiciário do Acre aumen-
tou de forma quase que exponencial os 
níveis de transparência na Governança 
e nos gastos públicos. E nós sabemos 
o quanto foi difícil superar tantos desa-
fios em meio a um cenário de perdas e 
sofrimentos, que abalou todos nós.

Não foi fácil, mas a vontade de 
vencer e continuar foi maior. Então 
uso esse espaço para mais uma vez 
agradecer a cada um de vocês, senhoras 
e senhores, servidoras e servidores, que 
cumpriram suas missões com êxito, 
fruto de um esforço conjunto.

Que possamos continuar fazendo 
não apenas o possível, mas que possa-
mos fazer o melhor!

n Criado em 2008, o Pandion tem sido a principal ferramenta de comunica-
ção interna instantânea entre os servidores, mas deixou de acompanhar as evolu-
ções de recursos e, aos poucos, vem sendo substituído pelo Rocket Chat.

Com o dinamismo desse universo de plataformas da 
internet, o Rocket Chat segue processos bem parecidos 
com o WhatsApp. Diferente do Pandion, ele possibilita 
ao usuário enviar imagens e vídeos, criar grupos 
setoriais, enviar mensagens instantâneas para todo o 
público interno, possibilita comentar e curtir 
as postagens, fazer enquetes e, o melhor, dá 
para acessá-lo tanto pelo navegador como 
por aplicativo, possibilitando utilizá-lo 
pelo celular.

Como a tecnologia e infraestru-
tura evoluem e mudam com o tempo, 
o Rocket vem otimizar para que as 
pessoas sejam felizes e criem 
conexões autênticas. Acesse a 
ferramenta aqui.

n Atenção servidoras e servido-
res do Judiciário do Acre! A partir de 
outubro, as solicitações de férias 
passarão a ser feitas pelo Portal do 
Servidor. Para realizar o pedido, entre no 
Portal ADMRH/Thema, neste link, 
digitando o número da sua matricula, 
senha e o código de verificação apresen-
tado pelo sistema. Dentro da sua área de 
acesso, procure o ícone “Programação 
de Férias”. Ali aparecerão os períodos 
de férias disponíveis. É necessário ir até 
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A foto foi tirada pelo servidor da Gerência de Comunicação, Elisson 
Magalhães, e retrata a harmonia entre o TJAC e o meio ambiente.

Tem alguma foto interessante para compartilhar conosco?
Envia para o WhatsApp da Comunicação no número 9936-8733 ou gecom@tjac.jus.br.

A nova plataforma comunicativa interna
Rocket Chat
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AQUI
NINGUÉM
ESQUECE! !

Desembargadora
Waldirene Cordeiro

o botão “Programar”, informar as datas 
de início e término, salvar e aguardar a 
aprovação da chefia imediata.

As férias poderão ser usufruídas de 
três formas: 
• gozando os 30 dias de uma vez;
• dividindo em dois períodos de 15 dias;
• em três períodos de 10 dias.

O sistema também passou a per-
mitir a consulta imediata de certidões e 
histórico de férias e licenças prêmios.  
Está com dúvida? Entre em contato 
com a Dipes no telefone 3302-0375.

Outubro Rosa

Quem se ama, valoriza a vida!
Mês de conscientização para a prevenção 
e controle do câncer de mama.

https://rchat.tjac.jus.br/
https://www.facebook.com/TJAcre
https://www.instagram.com/tjacoficial/
https://twitter.com/ascomtjac
https://www.youtube.com/user/TJACRE

