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está em estágio avançado
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O serviço de recuperação 
do Pleno do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Re-
gião – TRF5 está em pleno 
vapor. A substituição da co-
berta do auditório foi con-
cluída na última quinta-feira 
(19/03) e, de acordo com a 
Subsecretaria de Infraestru-
tura e Administração predial 
(SIAP), estão sendo execu-
tados os serviços comple-
mentares, como o acaba-
mento do forro do teto do Pleno. 
O sistema de climatização também 
está sendo qualificado: novos 
dutos estão sendo instalados, para 

ampliar o alcance da refrigeração, 
e o ar-condicionado está em teste. 
Em paralelo, o isolamento térmi-
co está sendo modernizado, para 

A Subsecretaria de Tecnologia da Informação 
(STI) do TRF5 adquiriu 30 switchs, que substi-
tuirão os que estão em uso. O objetivo da aqui-
sição é melhorar a conectividade da rede e o 
acesso aos serviços para os usuários internos, 
que utilizam sistemas como Fluxus, PJe, Espar-
ta, entre outros.  Também foram adquiridos 26 
access points, equipamentos para Wi-FI (rede 

sem fio), que irão ser implantados na área da 
ampliação do Tribunal, aumentando, assim, a 
rede sem fio. De acordo com a STI, a distribui-
ção dos equipamentos para a rede WI-FI não 
interfere na rotina do Tribunal, porém, a subs-
tituição dos switchs requer o planejamento 
para implementação porque interfere no fun-
cionamento dos serviços da rede do TRF5.

O último Levantamento Rápido 
de Índices para Aedes Aegypti 
(LIRAa) constatou que 340 muni-
cípios brasileiros estão em situ-
ação de risco para a ocorrência 
de epidemias de dengue e 877 
estão em alerta. O Brasil já regis-
trou, também, 1.049 casos con-
firmados de febre Chikungunya. 
Diante disso, as autoridades vêm 
insistindo acerca da necessida-
de de se reforçar as medidas de 
prevenção da doença. O comba-
te aos mosquitos transmissores 
da dengue e do Chikungunya 
pode ser feito através de hábi-

tos simples, tais como: tampar 
caixas d’água, retirar pratos de 
vasos de plantas, limpar calhas, 
lavar vasilhas de água de animais 
e outros recipientes de estoca-
gem de água. Segundo o Minis-
tro da Saúde, com uma vistoria 
de quinze minutos, uma família 
pode eliminar qualquer situação 
que possa acumular água e servir 
de criadouro dos mosquitos. O 
uso de repelentes tópicos pode 
ser associado às medidas de 
combate ao vetor, desde que res-
peitadas as orientações médicas 
e as instruções de uso.

proporcionar maior efici-
ência, melhor distribuição 
do ar e mais conforto. 
Posse – Iniciado no dia 
12 de janeiro deste ano, o 
serviço de recuperação do 
Pleno será concluído antes 
do prazo de quatro meses 
e estará pronto antes da 
posse da nova Mesa Dire-
tora do TRF5, cuja soleni-
dade será realizada no dia 
8 de abril. As cadeiras já 

foram recolocadas, apenas faltan-
do a reinstalação do sistema de 
sonorização e a recuperação da 
climatização do foyer.

O XII Prêmio Innovare está com 
inscrições abertas para todos 
aqueles que contribuem para o 
aperfeiçoamento da Justiça bra-
sileira. A novidade deste ano é a 
categoria “Justiça e Cidadania”, 
voltada para aqueles que não 
são da área jurídica. As práticas 
apresentadas podem ser sobre 
qualquer tema, como inclusão no 

mercado de trabalho, educação de 
menores em cumprimento de me-
didas socioeducativas, acolhimen-
to de crianças abrigadas, assistên-
cia psicológica, iniciativas culturais, 
esportiva, meio ambiente, promo-
ção da cidadania, entre outros. As 
inscrições podem ser realizadas 
até o dia 14 de maio, através do 
site: www.premioinnovare.com.br.


