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Permuta

D

Gabriel Ibson de Souza
Tecnologia da Informação

entro do programa de refor-
mas, manutenção e revitaliza-
ção das edificações do TRF5, 

estabelecido pela Subsecretaria de 
Infraestrutura e Administração Pre-
dial (SIAP) durante o recesso foren-
se, os serviços de pintura merece-
ram atenção especial. Para dar mais 
brilho, cor e beleza à área externa 
do edifício-sede do Tribunal ne-
nhum detalhe foi esquecido. Para 
se ter uma ideia, o processo de 
revitalização através da pintura foi 
feito nos muros, na lixeira, na casa 
de bombas, no chiller, no termoa-
cumulador (sistema de refrigeração 
do tribunal e anexo III), nas setas 

Reformas no TRF5: área externa 
ganha pintura nova

de jardim (estacionamen-
to) e na Fonte das Nações. 
Além da pintura, as setas 
de sinalização do estacio-
namento ganharam pe-
driscos brancos, em subs-
tituição à grama. Segundo 
o diretor em exercício da 
SIAP, Ernani Lucena, a mu-
dança ocorreu em virtude 
da vegetação estar dete-
riorado, devido ao escapa-
mento dos veículos.
Segurança- A preocupação com a 
segurança no estacionamento tam-
bém norteou o trabalho de manu-
tenção e revitalização da sede do 

A Associação dos Juízes Federais 
do Brasil (Ajufe) divulgou ontem 
uma nota parabenizando o juiz 
federal André Luís Maia Tobias 
Granja, a direção do Foro e os 
servidores da Seção Judiciária 
de Alagoas pela condução do 
julgamento do caso Ceci Cunha. 

De acordo com a nota, a postura 
equilibrada, serena e firme do ma-
gistrado, associada à organização 
impecável dos serviços auxiliares, 
permitiram, em caso de altíssima 
complexidade e com repercussão 
internacional, que o julgamento 
transcorresse de forma eficiente 

e sem qualquer anormalidade. O 
texto ressalta ainda, “o ineditismo 
da transmissão ao vivo, em tempo 
integral, reforçando que a Justiça 
Federal e seus integrantes estão 
plenamente aptos a desenvolverem 
seu papel constitucional e corres-
ponder às expectativas da socieda-

O Conselho da Justiça Fede-
ral (CJF) liberou aos Tribunais 
Regionais Federais (TRFs) R$ 
350.888.905,28 milhões relati-
vos às Requisições de Pequeno 
Valor (RPVs) autuadas em de-
zembro 2011. Desse total, R$ 
228.885.785,50 correspondem a 
processos previdenciários (revi-
sões de aposentadorias, pensões 
e outros benefícios) que somam 
32.155 mil ações, beneficiando 
35.490 pessoas, em todo o país. 
O depósito na conta dos benefi-
ciários será feito de acordo com 
os cronogramas de cada Tribunal 
Regional Federal.

A Subsecretaria de Material e 
Patrimônio (SMP) informa que o 
TRF5 mantém contrato com uma 
empresa especializada em servi-
ços de manutenção de cadeiras 
da marca Giroflex. A SMP lembra 
que as cadeiras quebradas devem 
ser enviadas para a sala da Subse-
cretaria, no 6º andar, e as solicita-
ções de consertos encaminhadas 
pelo sistema Fluxus ou pelo e-mail 
smp@trf5.jus.br. Nas solicitações, 
as unidades devem informar o 
defeito e o número de tombamen-
to do bem, além de um ramal para 
contato. Informações: ramal 9138.

Manutenção nas 
cadeiras Giroflex

de brasileira”. A nota foi assinada 
pelos magistrados Gabriel Wedy 
e Gustavo de Mendonça Gomes, 
presidente da instituição e delega-
do Seccional de Alagoas, respec-
tivamente. O resultado do Tribu-
nal do Júri foi destaque na mídia 
nacional e internacional.

Caso Ceci Cunha: Ajufe divulga nota parabenizando condução do julgamento

TRF5. Com o objetivo de proteger 
e dificultar invasões, a SIAP inten-
sificou a recuperação e fixação das 
concertinas, ou seja, da rede lami-
nada instalada nos muros e grades 
que margeiam o estacionamento.

CJF libera mais de 
R$ 350 milhões 
em RPVs

Foto: SIAP

A servidora Nicole Louise Alves de 
Melo, analista judiciária do TRT/ 
São Paulo deseja permuta ou re-

distribuição para o TRF5 ou Seção 
Judiciária de Pernambuco. Contato 

pelo telefone 11-85959773 (TIM) 
ou pelos e-mails nicolealvesnelo@
yahoo.com.br e nicolealvesmelo@

hotmail.com.


