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SIAP reforma 
guaritas do TRF5

Nancy Moreira de Barros Freitas
Gabinete da Presidência
William Siqueira
Divisão de Comunicação Social

Subsecretaria de Infraestru-
tura e Administração Predial 
(SIAP) iniciou nesta semana 

uma reforma nas entradas do Tribu-
nal Regional Federal da 5ª Região 
– TRF5. Nos próximos 60 dias, quem 
circular por aqui vai conhecer a nova 
guarita principal, que será comple-
tamente reconstruída. Segundo o 
responsável pela obra, o servidor 
Ramayano da Silva, a nova constru-
ção será em concreto e alvenaria, e 
deve apresentar melhorias quanto 
a alguns aspectos funcionais, como 
a ventilação interna. A reforma 
também dá atenção ao pavimento 

Já é natal na Taquigrafia

Inscrições para o IX Encontro de Juízes 
Federais são prorrogadas até dia 11

do estacio-
namento: 
em alguns 
pontos do 
terreno, o 
asfalto está 
desagre-
gado. Nesses trechos, o piso será 
substituído por placas de concreto, 
proporcionando maior comodidade 
e satisfação para todos. Devido à 
obra, o acesso ao TRF5 está restrito 
ao portão secundário, cuja guarita 
também será reformada posterior-
mente. O trabalho está sendo rea-
lizado pela Edificarte Construtora e 
Incorporadora Ltda. 

Estudantes universitários visitam o TRF5

Luiz Alberto Gurgel 
é homenageadoDia do Trigo

O clima natalino já toma conta 
de alguns setores do TRF5, a 
exemplo da Taquigrafia. Na tar-
de de ontem (9), além de terem 
armado a árvore de Natal da 
seção, os servidores promove-
ram o sorteio do “anjo secreto”, 
brincadeira que já vem sendo 
realizada no setor há três anos. 

A taquígrafa Edile-
ne Barbosa explica 
como funciona: 
“Sorteamos um co-
lega e procuramos 
ser o anjo protetor 
daquela pessoa, 
mandando cartinhas, bombons ou 
mimos até o dia da confraterniza-

O desem-
bargador 
federal Luiz 
Alberto 
Gurgel de 
Faria será 
homenage-
ado com a 
Medalha do 
Mérito Nilo 
Coelho, a 
mais alta comenda concedida pelo 
Tribunal de Contas do Estado de 
Pernambuco (TCE). Anualmente, o 
TCE homenageia sete personalida-
des que tenham relevantes ser-
viços prestados a Pernambuco. A 
medalha será entregue na próxima 
quinta-feira (17), a partir das 17h, 
durante sessão solene.

Um grupo de alunos do Curso 
Tecnológico de Gestão de Even-
tos, da Universidade Católica de 
Pernambuco (Unicap), visitou o 
TRF5 na tarde ontem. Recebido 
pelo Núcleo de Cerimonial e Re-
lações Públicas, o grupo também 
foi acompanhado pelo profes-
sor de Civilidade para Eventos, 
Franklin Santos. “Os estudantes 

estão fazendo várias visitas téc-
nicas e aprendem como devem 
se portar em determinado local. 
Hoje, aprenderam um pouco so-
bre as cortes de justiça”, explicou.  
Durante a visita, o grupo assistiu 
a um vídeo institucional sobre as 
ações do TRF5, participou da ses-
são do Pleno, conheceu o Memo-
rial e o heliponto.

A Escola de Magistratura Federal 
da 5ª Região (Esmafe5) prorro-
gou as inscrições para o curso “O 
Novo Código de Processo Civil”, 
que acontece nos dias 17 e 19/11. 
Agora, os magistrados da 5ª Re-
gião têm até o dia 11/11 para se 
inscrever. A capacitação faz parte 
da programação científica do IX 
Encontro de Juízes Federais da 5ª 
Região, que acontece de 17 a 
19/11. O curso terá dois mó-
dulos: o primeiro será ofere-
cido durante o IX Encontro, 
com duração de 6 horas-au-
la; e o segundo, nos dias 12 
e 13/12, em Natal-RN, com 

carga horária de 14 horas-aula e 
transmissão simultânea, através de 
videoconferência, para as seções 
judiciárias da 5ª Região. Para fazer 
a inscrição, tanto no curso, como 
no Encontro, basta acessar o ban-
ner da Esmafe5 no Portal do TRF5 
(www.trf5.jus.br). O curso oferta 
100 vagas. Já para o Encontro, não 
há limite de inscrição.

ção, quando os ‘anjos’ se reve-
lam”.


