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o você

A

Semana Mundial do Meio Ambiente 
Dia de Caxias
Primeira transmissão de TV no Brasil
Dia da Imprensa

Josenilton Oliveira da Cunha
Soservi – Limpeza
Maria Olívia Maciel Farias
Gab. Des. Fed. Geraldo Apoliano
Priscila Gomes dos Santos Sá
Gab. Des. Fed. Barros Dias
Rodrigo Pereira da Cunha
Tecnologia da Informação

partir de hoje 
serão insta-
ladas novas 

máquinas de café 
em todos os anda-
res do TRF5. O di-
retor-geral do TRF5, 
Marcos Netto, assi-
nou o contrato com 
a empresa AV Lopes 
Comércio e Serviços para a troca de 21 má-
quinas de produção de café expresso. Parti-
ciparam da ocasião o diretor do Núcleo de 
Apoio à Licitação Alexandre Farias, o diretor 
da Subsecretaria de Infraestrutura e Admi-
nistração Predial, Vladislave Leite, a diretora 
da Secretaria Administrativa, Sorária Caio e o 
representante da empresa responsável pelas 
instalações das máquinas de café, Alexandre 
Ventura Lopes. Do total de 21 máquinas, 16 

Instalação de novas máquinas 
de café no TRF5 começa hoje

serão para forne-
cimento exclusivo 
de café expresso 
e cinco irão servir, 
além do café expres-
so, bebidas espe-
ciais predefinidas, 
como cappuccino, 
chocolate quente e 
café com leite. Esses 

aparelhos que servirão bebidas diferenciadas 
estarão localizados no térreo e nos seguintes 
andares: 4º, 5º, 6º e 8º. Os servidores que 
quiserem se deliciar com as bebidas dife-
renciadas precisarão pagar R$ 0,80. Já o café 
expresso continuará gratuito, de acordo com 
o contrato assinado. O funcionamento das 
máquinas começará amanhã (2). As máqui-
nas anteriores usavam café solúvel e as no-
vas utilizarão café em grão, moído na hora.

Tribunal paga RPVs 
do mês de maio

O Conselho da Justiça Federal (CJF) pu-
blicou, na última sexta-feira, a Resolução 
nº 148, que dispõe sobre a implantação 
e operação do Escritório de Projetos Es-
tratégicos (EPE) e sobre a Gestão de Pro-
jetos. Um dos objetivos é cumprir a Meta 

O diretor da 
Subsecretaria de 
Pessoal, Onaldo 
Mangueira de 
Melo, está no 
Tribunal desde a 
sua inauguração, 
atuando na sub-
secretaria desde 
1993, lugar que, 
para ele, é razão 
de muita satisfa-

ção. “Trabalhar aqui é motivo de orgulho, 
principalmente porque atuo na minha 
área, gestão de pessoas. O lema aqui é 
atender a todos, servidores e magistra-
dos, com urbanidade”, frisa o supervisor, 
que tem especialização e mestrado em 
Gestão Pública. Nas horas vagas, Onal-
do gosta de ir ao Condomínio Haras de 
Aldeia, para pescar e se divertir com a 
família e os amigos, mas nunca perde um 
jogo do Náutico, seu time do coração.

O Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região, através da Subsecretaria de 
Precatórios, liberou, na última quinta-
-feira (26), quase R$ 69 milhões para 
o pagamento das Requisições de Pe-
quenos Valor (RPVs), compreendidas 
no intervalo sequencial de 566.577 
a 578.545. O pagamento corresponde a 
11.940 requisições, totalizando 16.238 be-
neficiados. O estado com maior número de 
requisições é o Ceará, com R$16.548.953,99 
do valor total e 4.481 beneficiários. As RPVs 
que vão do intervalo 566.577 a 572.471 
serão depositadas na Caixa Econômica 
Federal, e as compreendidas entre 572.472 
até 578.545 podem ser retiradas nas agên-
cias do Banco do Brasil. Para receber o 
pagamento, o beneficiário deve apresentar 
cópia do RG, CPF, junto com documentos 
originais, além de comprovante de residên-
cia, nas agências dos bancos em questão, a 
partir do dia 08 de junho.

1/2011 do CNJ. Os escritórios têm como 
atribuição contribuir com o acompanha-
mento dos projetos estratégicos para me-
lhorar sua execução, bem como manter os 
dirigentes dos órgãos da Justiça Federal in-
formados sobre o seu andamento e pontos 

críticos. No TRF5, o escritório funcionará no 
âmbito da Subsecretaria de Desenvolvimen-
to Institucional, vinculada à Diretoria Geral, 
e, posteriormente, também serão instaladas 
unidades nas Seções Judiciárias da 5ª Re-
gião. Para Geraldo Alves, gerente do projeto 

CJF aprova resolução que institui escritórios de projetos estratégicos na Justiça Federal
de implantação do escritório no Tribunal, a 
gestão de projetos é fundamental para que 
a 5ª Região possa promover inovações e 
melhorias em seus procedimentos, garan-
tindo à sociedade uma prestação jurisdi-
cional cidadã, acessível, rápida e efetiva.


