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Qualidade do ar: TRF5 substitui 
filtros antimicrobianos
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Fortaleza ganha duas varas federais 

Pleno homologa nomes de juízes para 
a TR/CE e Coordenadoria do JEF/RN
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 Subsecretaria de 
Infraestrutura e Ad-
ministração Predial 

(SIAP) concluiu a substi-
tuição de todos os filtros 
antimicrobianos dos equi-
pamentos de refrigeração 
de todos os andares do 
prédio do edifício sede do 
TRF5. Os serviços começa-
ram no início deste mês e 
têm a finalidade de elimi-
nar micróbios que possam 
ser transportados pelo ar. 
De acordo com a SIAP, todos os 
sistemas de climatização devem 
estar em condições adequadas de 

O presidente do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região – TRF5, 
desembargador federal Francis-
co Wildo, e o diretor do Fórum 
da Seção Judiciária do Ceará, 
juiz federal Leonardo Resende 
Martins, inauguram hoje, às 16h, 
a 32ª e a 33ª Varas Federais. As 
duas novas varas funcionarão no 

O Pleno do Tribunal 
Regional Federal 
da 5ª Região - TRF5 
aprovou, ontem 
(23/04), a indica-
ção do juiz federal 
Marcus Vinicius 
Parente Rebouças 
para a suplência da 
2ª Turma Recursal 
dos Juizados Espe-
ciais Federais (JEFs) 
da Seção Judiciária 
do Ceará (SJCE), em substituição 
ao juiz federal José Maximiliano 
Machado Cavalcanti. O Colegiado 
também aprovou o nome do juiz 
federal José Carlos Dantas Teixei-

A Divisão de Folha de Pagamento 
do TRF5 lembra aos servidores 
beneficiários do auxílio-saúde, 
que ainda não entregaram os 
comprovantes de pagamento do 
ano de 2013, para fazê-lo, com 
vistas a evitar a suspensão do re-
ferido benefício.

A Justiça Federal no Rio 
Grande do Norte (JFRN) pro-
moverá, no dia 6 de maio, às 
10h, na sede da Câmara de 
Dirigentes Lojistas, no centro 
de Caicó, mais um grande 
leilão.  Entre os bens a serem 
leiloados estão propriedades 
rurais, automóveis e moto.

limpeza, manutenção, operação e 
controle, visando à prevenção de 
riscos à saúde dos ocupantes. O 

edifício anexo da Justiça Federal no Ce-
ará, no bairro da Aldeota, em Fortaleza.  
O juiz federal Francisco Luís Rios Alves 
responderá pela titularidade da 32ª Vara 
Federal, que terá competência penal co-
mum. Já a 33ª Vara Federal, com compe-
tência privativa para processar e julgar as 
execuções fiscais, terá como juiz titular o 
magistrado Glêdison Marques Fernandes.

diretor da SIAP, Vladislave 
Leite, informou que a lim-
peza do sistema de refrige-
ração é feita em várias eta-
pas. “Mensalmente, todos 
os filtros dos equipamentos 
que refrigeram os andares 
do TRF5 e dos outros pré-
dios são limpos, bem como 
as entradas e retornos de 
ar dos andares, seguindo 
uma programação pré-es-
tabelecida. Atualmente, a 
equipe da SIAP está execu-

tando o lixamento, emassamento 
e pintura das casas de máquinas”, 
avisou.

ra de Souza para a Coordenado-
ria dos JEF’s da Seccional do Rio 
Grande do Norte, em substituição 
à juíza federal Gisele Maria da 
Silva Araújo Leite.


