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Sábado, dia 3
Tércia Maria Araújo de Andrade Lima
Subsecretaria de Pessoal

Domingo, dia 4
Maria Carolina Priori Barbosa
Gabinete da Revista
Ângela Arruda Dornellas Câmara
Divisão da 2ª Turma

Presidente do TRF5 visita novas instalações do prédio
presidente do TRF5, 
desembargador fe-
deral Paulo Roberto 

de Oliveira Lima, acom-
panhado do diretor-geral, 
Marcos Netto, da diretora 
da Secretaria Adminis-
trativa, Sorária Sotero, e 
do diretor da Subsecre-
taria de Infraestrutura e 
Administração Predial 
(SIAP), Vladislave Ferrei-
ra, visitou, na manhã de 
ontem (1), as obras de ampliação 
do Tribunal. O térreo do edifício 
da Caixa Econômica Federal foi 
totalmente revitalizado e vai inte-

grar as dependências do TRF5. O 
grupo pôde conferir o resultado 
da reforma, que já tem piso e teto 
prontos, além de copa, banheiros 

e ar condicionado fun-
cionando. O próximo 
passo é a construção da 
entrada privativa dos 
desembargadores e a 
interligação entre a sede 
e as novas instalações. 
“Já estamos providen-
ciando a mobília e as 
divisórias dos ambien-
tes de trabalho. Em 90 
dias, o prédio estará 
pronto para ser utili-

zado”, disse o diretor da SIAP, 
Vladislave Ferreira. Os primeiros 
setores a serem relocados serão 
a Subsecretaria de Recursos; o 

Renovação da frota de veículos
A partir de hoje, a fro-
ta de veículos do TRF5 
conta com quatro au-
tomóveis novos (três 
pálios weekend e um 
doblô). Os novos veí-
culos vão substituir três 
paratis, sendo duas ano 
2003 e uma 2006, e 
uma blazer 1998. 

Auxílio-Saúde
Os servidores inscritos no Pro-
grama Auxílio-Saúde devem en-
tregar hoje, impreterivelmente, o 
comprovante de pagamento da 
mensalidade do plano de saúde, 
referente a dezembro.  Caso o 
comprovante não seja entregue 
no prazo, a Divisão de Folha de 
Pagamento informa que o reem-
bolso só será efetuado mediante 
solicitação de autorização de pa-
gamento de exercícios anteriores, 
via processo administrativo.

 O Núcleo de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos (NDRH) 
realiza, da segunda (5/12) a 
quarta-feira (7/12), dois trei-
namentos com os servidores 
das áreas de Segurança e de 
Orçamento e Finanças. O pri-
meiro, Curso de Formação para 

NDRH realiza treinamentos sobre segurança 
e orçamento e finanças

Agentes de Segurança, tem como 
público alvo 30 agentes de segu-
rança do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região (TRF5). O segundo, 
Novo Sistema Integrado de Admi-
nistração Financeira do Governo 
Federal (SIAFI), é dirigido aos ser-
vidores dos setores de Orçamento 

e Finanças das seções judiciárias 
da 5ª Região. O curso de Forma-
ção de Agentes de Segurança 
será realizado na Seção Judiciá-
ria de Pernambuco, enquanto o 
Novo SIAFI será ministrado pela 
professora Rosaura Haddad, na 
sala 03 da Esmafe5.

Núcleo de Protocolo, Registro e 
Distribuição; a Seção de Malote; 
o Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS); a Subsecretaria de Material 
e Patrimônio; o Núcleo de Gestão 
Documental; a Reprografia e os 
Núcleos de Estágio nível médio e 
superior. O presidente Paulo Ro-
berto de Oliveira Lima aprovou a 
obra. “Está bastante desenvolvi-
da. Fiquei impressionado com o 
resultado”, elogiou.  Um dos es-
paços que mais agradou ao presi-
dente foi a esplanada do prédio, 
que proporciona uma vista pri-
vilegiada do Rio Capibaribe e da 
Rua da Aurora.


