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SIAP substitui parte da tubulação de ar-condicionado

Projeto da JFCE beneficia estagiários 

Programa Via Legal
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Aniversariantes

TRF5 promove treinamento no Pje para 
envio eletrônico de RPVs e precatórios

Secretaria Judiciária (SJ) e a 
Subsecretaria de Precatórios 
do Tribunal Regional Federal 

da 5ª Região – TRF5 estão treinan-
do servidores das Seções Judiciá-
rias que fazem parte da 5ª Região 
para utilizarem as funcionalida-
des do Módulo RPV/Precatórios 
no Processo Judicial eletrônico 
(PJe). A capacitação teve início na 
última segunda-feira (25/08), no 
Rio Grande do Norte. Amanhã, a 
equipe composta pela diretora e 
supervisora da SJ, respectivamente 
Telma Motta e Sandra Bouwman, 
e pelo diretor da Subsecretaria de 
Precatórios, Jaelson Ferreira, esta-
rá ministrando o treinamento na 

Seção Judiciária do Ceará. Além da 
capacitação, está sendo realizada 
reunião em cada seção, para de-
bater assuntos relativos à gestão 
estratégica, como metas, Justiça 
em Números, entre outros, e que 
conta com a participação do dire-
tor da Divisão de Desenvolvimento 
Institucional do TRF5, Luiz Targino.

Celeridade – A nova funcionali-
dade do PJe permitirá a autuação 
eletrônica de Requisições de Pe-
queno Valor (RPVs) e Precatórios, 
dando mais celeridade ao trabalho 
da Subsecretaria de Precatórios 
do TRF5. O cronograma de trei-
namentos e reuniões nas seções 
judiciárias será retomado no pró-
ximo dia 11/09, em Maceió (AL), 
com reunião no dia 12/09. Já na 
Seção Judiciária de Sergipe, a 
reunião acontece na manhã do dia 
30/09 e o treinamento, na tarde 
do mesmo dia. A Seção Judiciária 
da Paraíba será contemplada no 
dia 7/10, e a de Pernambuco, no 
dia 13/10. 

A Subsecretaria de Infraestrutura 
e Administração Predial (SIAP) do 
TRF5 iniciou, na semana passada, 
a instalação de nova tubulação 
horizontal de ar-condicionado 
para o edifício-sede. A obra está 
sendo realizada no Mezanino, 
onde ficam a SIAP, a Subsecretaria 
de Apoio Especial, a Biblioteca, 

entre outros. O serviço faz parte da 
modernização do sistema de refri-
geração do Tribunal, que teve início 
em 2011, com a substituição de 
elementos estruturais dos equipa-
mentos existentes. De acordo com 
o diretor da SIAP, Vladislave Leite, 
a previsão é de que o serviço para 
receber a nova tubulação, desativa-

ção da antiga e substituição por 
uma nova seja feito em 90 dias. 
“Estamos trabalhando para que 
não haja interrupção da clima-
tização. O serviço era necessá-
rio, pois foi constatado, através 
de ultrassom, que a tubulação 
horizontal apresenta avançado 
desgaste”, ressaltou Leite.

O programa 
Via Legal des-
ta semana vai 
tratar de um 
dos segmen-
tos que mais 
crescem no 
Brasil: a vigi-
lância privada. O TRF5 aparece na 
edição de hoje com o desfecho 
de um caso envolvendo um vigi-
lante que foi barrado durante um 
curso obrigatório de atualização 
profissional. É que pelas regras 
da Polícia Federal, os profissio-
nais não podem ter antecedentes 
criminais e nem mesmo estar 

respondendo 
a processo 
judicial. Além 
desta repor-
tagem, o pro-
grama vai falar 
sobre falhas 
na construção 

de imóveis financiados, regras 
para produção e venda de remé-
dios similares, fraudes no seguro 
desemprego e ainda os desafios 
do Brasil para aumentar os índi-
ces de reciclagem e valorizar pro-
fissionais que tiram o sustento 
do lixo. O Via Legal é transmitido 
na TV Justiça, a partir das 21h30.

A Justiça Federal no Ceará (JFCE) 
iniciou, na terça-feira (19/08), a 
6ª edição do projeto Amplian-
do Horizontes na Justiça Federal. 
Idealizado pelos servidores Maria 
Inês Meireles e David Cruz, o pro-
jeto tem como foco a capacitação 
dos adolescentes estagiários do 
programa “Primeiro Passo”, da 
Secretaria do Trabalho e Desenvol-
vimento Social do Ceará (STDS), e 

como objetivo, o melhor desem-
penho de suas atividades na Jus-
tiça Federal e a futura inserção no 
mercado de trabalho. Serão seis 
encontros, sendo um por semana, 
cada um com duração de 4 horas, 
onde serão debatidos temas como: 
“conhecendo um pouco mais so-
bre mim”, “comunicando-me com 
o outro”, “o que faço com meu 
dinheiro?”, dentre outros.


