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16 SEXTA
Janeiro Cláudia Toledo Faria

Gab. Des. Geraldo Apoliano

Sábado, 17 de janeiro

Juiz Federal
Marcelo da Rocha Rosado
SJPB

Vlademir Barbosa da Costa Júnior
Gab. Des. José Maria Lucena

Gustavo Sthepan P. Figueiredo
Gab. Des. Barros Dias

Marcos Antônio Melo de Barros
Segurança

Valdemir Joaquim da Silva
Soservi

Domingo, 18 de fevereiro

Dário Uchikawa
Secretaria Judiciária

Ricardo de Menezes Araújo
Gab. Des. Francisco Cavalcanti

Úrsula Damasceno de Barros
Assessoria Especial da Presidência

Dia do Cortador
de Cana

A Subsecretaria de Engenharia
e Administração Predial do
TRF5 (SEAP) colocou em
funcionamento, esta semana,
o termoacumulador, que é
um grande tanque isolado
para armazenamento de
água gelada. O equipamento
foi instalado com o objetivo
de economizar energia elétrica na
climatização do edifício-sede e do Anexo
III, durante o horário de pico (entre as
17h30 e 19h30), período em que a tarifa
da prestadora de energia elétrica é mais

TRF5 instala equipamento para
economizar energia elétrica

cara. Nesse horário, ao invés
de ser ligada a Central de
Água Gelada (CAG), utiliza-
se a água gelada armazena-
da no termoacumulador,
refrigerada durante a
madrugada, quando o custo
com a energia é mais barato.
De acordo com o diretor da

SEAP, Ariberto Moraes, “a expectativa é
obter uma economia com os gastos de
energia elétrica de aproximadamente
20%, o que significa cerca de trinta mil
reais por mês”.

Os diretores Vladislave
Leite (Secretaria
Administrativa), Célio
Marques (Assessoria
Jurídica) e Roseana Faneco
(Gestão Documental) rece-
beram, ontem, representan-
tes da Secretaria Executiva
de Ressocialização de Per-
nambuco, que apresentaram um projeto
de convênio com o TRF5 visando à
ressocialização de apenados em

Proposta de convênio visa ressocialização de apenados
regime semi-
aberto e que
tenham bom
comportamento,
através da rein-
serção no mer-
cado de
trabalho.
Participaram

do encontro o superintendente Edvaldo
Vitório e os gerentes Valfrido Uchoa e
Reginaldo Almeida. A proposta será

submetida à análise do presidente do
TRF5, desembargador federal José
Baptista de Almeida Filho. No começo
deste mês, o Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) e o Supremo Tribunal
Federal (STF) lançaram a campanha
institucional do projeto “Começar de
Novo”, que objetiva sensibilizar a
população para a necessidade de
recolocação, no mercado de trabalho e
na sociedade, dos presos libertados
após o cumprimento de suas penas.

A partir da próxima segunda-
feira, a 6ª Vara Federal da
Justiça Federal em Sergipe (JFSE),
localizada no município de Itabaiana,
retoma as atividades e o horário normal
de funcionamento. As atividades foram
suspensas entre os dias 7 e 16 de
janeiro, em decorrência da mudança de
sede. A Vara volta a funcionar na nova
sede, que tem área de aproximadamente
10 mil metros quadrados e conta com
Juizado Especial Federal, biblioteca,
agência bancária e restaurante.

Vara de Itabaiana
volta a funcionar
segunda-feira

Servidores do
Judiciário
Federal e do
Ministério
Público da
União podem
se inscrever,
até o dia 13 de
março, no 1º Concurso Nacional de
Fotografias, promovido pela Fenajufe.
Divididos em duas categorias (Amador
e Profissional), os trabalhos devem
versar sobre o tema “Servidores do
Brasil”. Para se inscrever é preciso ser
filiado ao sindicato de base. Mais
informações: www.fenajufe.org.br.

Concurso de Fotografia


