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SIAP trocará válvulas da Central de Água Gelada
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ervidores e magistrados 
do Tribunal Regional Fede-

ral da 5ª Região - TRF5 poderão 
fazer, a partir de hoje (5/07), o 
cadastramento eleitoral biomé-
trico no edifício-sede do Tribunal 
Regional do Trabalho da 6ª Re-
gião (TRT6), situado no Cais do 
Apolo, ao lado do TRF5. O TRT6 
e o Tribunal Regional Eleitoral de 
Pernambuco (TRE/PE) firmaram 
convênio para ampliar o aces-
so do eleitor e descentralizar o 
atendimento, inaugurando, hoje, 
um posto avançado. A unidade 
funcionará no 3º andar do TRT6, 
das 8h às 17h. Hoje, excepcional-
mente, o atendimento começará 
a partir das 10h. Até o dia 19 de 
julho, o atendimento será exclu-
sivo para os servidores e magis-
trados do TRT6 e do TRF5 que 
votem no Recife. 
Documentação - Servidores e 
magistrados do TRT6 e TRF5 não 
precisarão fazer o agendamento. 
É necessário, apenas, comparecer 
com os originais: título de elei-
tor, carteira de identidade (RG) e 
de um comprovante de residên-

cia, que pode ser, por 
exemplo, contas de 
luz, água ou telefone 
em nome do eleitor 
ou parente até 2º 
grau. No site do TRE 
é possível encontrar 
mais detalhes sobre 
os comprovantes e 
documentos. A par-
tir do dia 22/07, qualquer eleitor 
do Recife poderá comparecer ao 
posto do TRT6, agendando antes o 
atendimento pelo site do TRE/PE: 
www.tre-pe.jus.br. A unidade fun-

cionará até 22 de março de 2014, 
data final da revisão. Mais infor-
mações podem ser encontradas 
no site do TRE ou pelo telefone 
(81) 3194-9200.

A Subsecretaria de Infraestrutu-
ra e Administração Predial (SIAP) 
informa que, neste sábado (6 de 
julho), terá início a substituição 
de algumas válvulas mecânicas 
automatizadas da Central de 
Água Gelada (CAG) do edifício 
sede e do Anexo3 (NAS). Para 
que o serviço possa ser executa-
do, será necessário fazer o des-

ligamento da CAG. A ampliação 
do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região - TRF5 e a Esmafe não 
serão afetadas, pois não utilizam 
o mesmo sistema de refrigeração. 
De acordo com a SIAP, o serviço 
só é executado nos finais de se-
mana. Na segunda-feira, a Central 
funcionará normalmente, contu-
do, o serviço poderá ter continui-

Estão abertas as inscrições para o 
IV Congresso Brasileiro dos Servi-
ços de Saúde do Poder Judiciário. 
O evento acontecerá de 6 a 8 de 
novembro e tem como tema “Saúde 
no Judiciário: cenário atual, pers-
pectivas e realizações”, visando a  
promover atualizações científicas e 
integração entre os profissionais de 
saúde no Judiciário. Inscrições até 
30/9 pelo site www.jf.jus.br.

A servidora Cristina 
Nogueira (Gabinete do 
desembargador federal 
Fernando Braga) solicita 
às pessoas interessa-
das na prática de yoga/
meditação/pranayamas 
(especialmente os que 
já fizeram algum curso 
da Arte de Viver) que 
entrem em contato 
com ela. A servidora explica que 
irá solicitar à Administração do 

TRF5 um espaço para 
a prática dos referidos 
exercícios, mas para isso 
precisa saber o número 
de servidores interessa-
dos. Cristina lembra que 
o yoga alia benefícios 
físicos e qualidade de 
vida por meio de exer-
cícios antiestresse, que 
proporcionam o bom 

funcionamento de todo o organis-
mo. Informações pelo ramal 9693.

dade, ainda, no próximo sábado, 
dia 13 de julho.


