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Solidariedade

Prestação de contas do TRF5 é aprovada pelo CJF

de Agosto

QUINTA

Exposição
Aniversariantes

SIAP inicia obras de 
impermeabilização no 
edifício-sede do TRF5

partir do próximo sábado (10), a Subsecretaria de Infraes-
trutura e Administração Predial (SIAP) do Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região – TRF5 vai dar início ao trabalho de instala-
ção de uma passarela de tapumes na entrada principal do edifí-
cio-sede da Corte. A instalação da proteção visa à segurança dos 
servidores e cidadãos que frequentam o TRF5, considerando que 
a SIAP deu início, no último dia 30/08, aos trabalhos de repara-
ção da impermeabilização do revestimento da fachada do edifí-
cio-sede do Tribunal. A ação faz parte dos serviços periódicos de 
manutenção, que são realizados, nesse caso, a cada cinco anos. 
Com o passar do tempo, ocorre o desgaste natural dos materiais 
que compõem a fachada, como as placas de mármore e o re-
junte. Assim, é necessária a realização de serviços de prevenção, 
para evitar que a água das chuvas penetre na edificação. A ex-
pectativa é de que os reparos sejam concluídos até o final deste 
ano, quando os tapumes deverão ser retirados. 

A

Dica cultural

A prestação de contas anual do 
Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5 e das Seções Ju-
diciárias vinculadas, relativa ao 
exercício financeiro de 2018, foi 
aprovada pelo Conselho da Jus-
tiça Federal (CJF), durante a ses-
são do colegiado realizada na 

tórios, certificados de autorias e 
pareceres do órgão de Auditoria 
Interna do Tribunal, deverá ser 
incluído no Sistema de Prestação 
de Contas (e-Contas) do TCU, 
em conformidade com o dispos-
to na Lei n. 8.443, de 16 de julho 
de 1992.

última segunda-feira (5). Segundo 
o presidente do CJF e relator do 
processo, ministro João Otávio de 
Noronha, os documentos apre-
sentados cumprem as normativas 
do Tribunal de Contas da União 
(TCU). Agora, o processo, acom-
panhado das conclusões dos rela-

08/08
Juiz Federal Gustavo de 
Paiva Gadêlha
SJPB
Antônio Pereira Cavalcanti 
Seção da Reprografia
Sidney Barros Joaquim de Lima 
Divisão de Material e Patrimônio
Ayana Maria Ferraz de Melo
Gab. Des. Fed. Élio de Siqueira Filho
Raíssa Luíza de França
Gab. Des. Fed. Paulo Roberto O. Lima

09/08
Josely Merces de Melo Santana 
Gab. Des. Fed. Élio de Siqueira Filho
Moacir Ernesto da Silva Neto
INDRA

10/08
Jamille Gonçalves Veras
Gab. Des. Fed. Leonardo Carvalho
José Tadeu de Góes 
Divisão de Protocolo e Distribuição

11/08
Alex Demóstenes de Jesus F. de Lima 
Gab. Des. Fed. Élio de Siqueira Filho

Visita institucional - 
Os desembargadores 
federais Vladimir Carva-
lho (presidente), Carlos 
Rebêlo (corregedor), 
Leonardo Carvalho 
(diretor do Gabinete 
da Revista) e o diretor do Foro da 
Justiça Federal em Pernambuco, 
juiz federal Frederico de Azevedo, 
realizaram, na manhã de ontem (7), 
uma visita institucional ao Gabinete 
Português de Leitura. Eles foram 
recepcionados pelo presidente do 

Gabinete, Celso Stamford Gaspar, e 
pelo diretor-social, Bento Romeira. 
A presidente da Academia Pernam-
bucana de Letras e desembargadora 
federal emérita do TRF5, Margarida 
Cantarelli, também participou do 
encontro.

Em comemoração aos 120 anos do 
artista pernambucano Murilo La 
Greca, o museu que leva o nome 
do artista inaugurou a exposição “O 
que não é desenho?”. A mostra reú-
ne 50 peças que revelam a trajetória 
de La Greca. O Museu, localizado 
no bairro do Parnamirim, abre para 
visitação das 9h às 12h e das 14h 
às 17h, de terça a sexta-feira, e, aos 
sábados, das 15h às 18h. A entrada é 
gratuita.

O Abrigo Cristo Redentor, instituição 
filantrópica que acolhe idosos, está 
precisando de ajuda. A entidade se 
mantém com contribuições dos resi-
dentes e doações, mas passa por di-
ficuldades financeiras. Devido à pre-
cariedade de recursos, o Abrigo, que 
funciona em Jaboatão dos Guarara-
pes, atende, hoje, a 98 idosos, em-
bora possua instalações com capaci-
dade para 200. Quem quiser ajudar 
pode entrar em contato através dos 
telefones (81)3257-8000/99184-9555 
ou pelo e-mail: abrigocristoredentor.
captacao@gmail.com.


