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a última 
sexta-feira 
(25), a 

empresa F Genes 
Saúde Ambien-
tal começou 
uma dedeti-
zação nas de-
pendências do 
TRF5, visando 
a erradicar e 
prevenir a pro-
liferação de 
insetos, espe-
cialmente baratas, formigas e 
mosquitos, e de ratos. O contrato 
51/2011 foi assinado pelo diretor-
-geral, Marcos Netto, e se esten-

TRF5 reforça controle de pragas

A Subsecretaria de 
Apoio Especial (SAE) 
solicita aos usuários do 
estacionamento do TRF5 
que não desenvolvam, 
ao trafegar no referi-
do espaço, velocidade 
que possa provocar 
acidentes, pois o fluxo 
de veículos aumentou, 
em virtude das obras de 
reforma da guarita.

derá até maio de 2012. A empresa 
iniciou o serviço na sede e poste-
riormente vai alcançar os anexos 
(Esmafe5, Setor Médico e Almo-

O desembargador federal Luiz Alberto Gurgel foi 
um dos debatedores da palestra proferida pelo 
Ouvidor-Geral da União, José Eduardo Elias Ro-
mão, que abordou o tema “Corrupção e Controle 
Social”, realizada no Tribunal de Contas de Per-
nambuco (TCE), na última sexta-feira (25).

xarifado). As aplicações funciona-
rão da seguinte forma: nos pró-
ximos dois meses, será aplicado 
inseticida na área externa, todas 
as sextas-feiras. Aos sábados e 
domingos, será a vez do ambien-
te interno. A partir do terceiro 
mês, a pulverização só acontecerá 
aos sábados. Já a aplicação do ra-
ticida será mensal e a eliminação 
dos cupins, a cada dois meses. O 
diretor-geral alerta sobre a im-
portância do servidor fazer a sua 
parte. “É imprescindível a cola-
boração de todos, no sentido de 
nunca deixarem quaisquer restos 
de alimentos nas dependências 
da Corte e seus anexos”, pontua.

Luiz Alberto Gurgel participa 
de debate no TCE

Com o lema “Conciliar é a for-
ma mais rápida de resolver 
conflitos”, começa hoje, e se-
gue até o dia 2/12, em todo 
país a 6ª edição da Semana Na-
cional de Conciliação. O even-
to, promovido pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), em 
parceria com os tribunais brasi-
leiros, tem o propósito de for-
talecer a cultura de resolução 

de conflitos judiciais por meios 
pacíficos, além de reduzir pro-
cessos em todas as instâncias. 
Apesar do evento oficialmente 
iniciar hoje, as Seções Judiciárias 
de Pernambuco e Ceará já estão 
realizando os mutirões desde a 
última segunda-feira (21). No 
total, a 5ª Região está partici-
pando com processos oriundos 
de 52 varas.

SAE alerta usuários do estacionamento

Semana Nacional de Conciliação 
inicia hoje em todo país


