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Presidência do TRF5 recomenda: janelas 
do edifício-sede não devem ser abertas

Curso de Processo 
Penal 

TRF5 e SJSE promovem o II Encontro de Assessores de 
Comunicação da 5ª Região 

Caixa: horário de 
verão TRF3 elimina lote 

de mandados de 
segurança

Dia do Profissional da Informática

Presidência do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região – 
TRF5, através da Diretoria Ge-

ral, solicita aos servidores que, por 
precaução, evitem abrir as janelas 
do edifício-sede do Tribunal, em to-
dos os andares, tendo em vista que, 
devido às condições climáticas, 
esse movimento pode provocar o 
risco de que elas se soltem das do-
bradiças e engates. De acordo com 
a Diretoria Geral, o prédio do TRF5 
foi projetado com um bom sistema 
de refrigeração interna, o que torna 
a abertura de janelas dispensável.  
Prevenção - Tal medida preventiva 
se deve ao fato de que, durante os 

trabalhos de veda-
ção da infiltração 
nas paredes exter-
nas do Tribunal, foi 
detectada a neces-
sidade de se realizar 
um estudo sobre 
a segurança das 
janelas, em função 
do possível resseca-
mento do material 
plástico que com-
põe seu mecanismo 
de abertura. Segun-
do o diretor-geral 
do TRF5, Marcos Netto, o suposto 
ressecamento pode ter sido provo-

cado pela passagem 
do tempo e pelo 
desgaste natural dos 
materiais utilizados. 
Mas Marcos Netto 
informa que a admi-
nistração já iniciou 
um processo para 
licitar uma empresa 
especializada nesse 
tipo de investigação. 
“Não se pode dizer 
de forma conclusiva 
que as janelas pre-
cisam ser trocadas. 

Apenas o estudo será capaz de dar-
-nos esta certeza”, avisa.

O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 e a Seção Ju-
diciária de Sergipe (SJSE) pro-
movem, hoje e amanhã (20), o 
II Encontro de Assessores de 
Comunicação da 5ª Região, 
no edifício-sede da SJSE, em 
Aracaju.  A reunião faz parte 

do Projeto de Comunicação para 
a 5ª Região da Justiça Federal, 
iniciado em 2011, e visa a elabo-
rar uma Política de Comunicação 
para a Região, na qual o papel, 
os conceitos, princípios, valores, 
objetivos, públicos de interesse, 
procedimentos e as ações es-

tratégicas da comunicação no 
âmbito da 5ª Região estarão 
definidos. Do TRF5, participarão 
a  diretora da Divisão de Comu-
nicação Social, Isabelle Câmara, 
o supervisor da Editoração, An-
dré Garcia, e a fotógrafa Juliana 
Galvão.

A gerência do posto de atendimen-
to da Caixa Econômica Federal no 
TRF5 comunica a todos os clientes 
que, em função do horário de ve-
rão, a partir do dia 21/10/2012, as 
transferências de recursos através 
de TED, e as aplicações e resgates 
em fundos de investimentos, LCI e 
CDB, estarão com o horário limita-
do até as 16h.

O Núcleo de Desenvolvimento e 
Recursos Humanos (NDRH) in-
forma que as próximas aulas do 
Seminário de Atualização e Pro-
cesso Penal serão realizadas nos 
dias 5, 12 e 19 de novembro. No 
dia 05/11, das 9 às 12h, o pales-
trante Gustavo Henrique abor-
dará a Ação Penal. No dia 12/11, 
das 8h às 12h, a Legislação Penal 
Especial será o tema da palestra 
ministrada por Danilo Fontenele; 
já no dia 19/11, será a vez dos 
servidores José Avelino e Wilson 
Albuquerque palestrarem so-
bre Sistemas Informatizados de 
Transmissão de Dados, das 8h 
às 12h. O curso continua sendo 
realizado no auditório da Escola 
de Magistratura (Esmafe5). Os 
interessados podem entrar em 
contato com Nathiene Alencar, 
no ramal 9818.
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O TRF3 informa que procederá a 
eliminação do 5º lote de Mandados 
de Segurança findos e com tem-
poralidade cumprida (arquivados 
de 01/11/1994 a 31/05/1995). Mais 
informações: www.trf3.jus.br.


