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s obras de manutenção, 
reparos e melhorias que 
estão sendo realizadas no 

Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5 seguem em rit-
mo acelerado. Algumas até já 
foram concluídas, como noticia-
mos nesta publicação e, neste 
momento, é a vez da Escola de 
Magistratura ser contemplada 
com os serviços. Os muros e 
gradis precisavam de revitalização 
e a demanda foi atendida: limpeza 
e pintura foram realizadas em toda 
a estrutura de proteção da área 
e, quem passa pelo local, percebe 
sem dificuldade os bons resulta-
dos do que foi feito. 
Edifício-sede - Em diversas áreas 
do Tribunal já foram realizados 
serviços importantes e necessários 
de manutenção e recuperação. As 

varandas 
dos Gabi-
netes, salas 
das Turmas, 
antessalas 
do elevador 
privativo, 
Secretaria Judiciária, Núcleo de 
Gestão Documental, corredores de 
acesso aos sanitários e o teto do 
espaço destinado ao restaurante 

O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) propôs aos Tribunais Regio-
nais Federais (TRFs) que tenham 
como uma das metas para 2012 a 
realização de 12,5 mil audiências 
de conciliação do Sistema Finan-
ceiro da Habitação (SFH). Pela 
proposta do CNJ, o TRF5 terá pela 
frente o desafio de agendar 1,5 mil 
audiências. No entanto, os TRFs 
têm até o dia 28 de fevereiro para 
apresentar uma contraproposta, 
na qual deverá sugerir a quantida-
de de audiências de acordo com 
suas realidades. As novas metas 
de conciliação do SFH foram apre-
sentadas na última segunda-feira 
(30/1), em reunião do CNJ com 
integrantes dos cinco (TRFs).

Reformas beneficiam também a Esmafe5
foram pintados. O piso dos eleva-
dores foi trocado e o jardim pró-
ximo ao estacionamento foi trans-
formado na Alameda dos Jasmins. 
A reforma no prédio da Caixa Eco-
nômica também está acelerada, 
inclusive a passarela que fará a in-

terligação dos dois 
edifícios já está em 
construção. Todo 
esse trabalho está 
sendo executado 
por profissionais 
terceirizados, con-
tratados para pres-
tação de serviços 
de manutenção 
predial. Está inclu-

so no contrato a mão de obra de 
pedreiros, pintores, encanadores 
e auxiliares da área elétrica, entre 
outros trabalhadores.

O presidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF) e do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), ministro Cezar 
Peluso, comanda hoje, às10h, em 
Brasília, a cerimônia de abertura 
do Ano Judiciário. O evento marca 

o início dos trabalhos do STF em 
2012. A solenidade será acompa-
nhada por representantes dos três 
poderes constituídos: o Executivo, 
o Legislativo e o Judiciário, além 
de outras autoridades.

STF abre hoje o Ano Judiciário

CNJ propõe metas 
de audiências de 
conciliação do SFH 

O Sindicato dos Trabalhadores do 
Poder Judiciário Federal (Sintrajufe-
-PE) preparou uma programação 
para os associados que não gos-
tam de Carnaval: um pacote para o 
feriado, no Hotel Fazenda Engenho 
Pedra do Rodeadouro, na cidade 

No domingo (05), às 16h, o bloco 
“Ou esfola... Ou arrebenta” faz 
sua prévia carnavalesca, no Bairro 
do Recife, ao som da Orquestra 
Beberibe, sob a batuta do Ma-
-estro Luiz Antônio, e do Boi de 
Mainha. A festa será na Praça do 
Arsenal, em frente ao Teatro Ma-
mulengo. As camisas do bloco 
podem ser adquiridas com Ro-
sângela (ramal 9320) ou Gileno 
(ramal 9173).

de Bonito. O pacote, que vai de 
17 a 22/2, inclui pensão completa, 
hospedagem, diária estendida, ati-
vidades rurais e infantis, festival de 
drinks, baile de máscaras e música 
ao vivo. Os servidores ainda po-
dem aproveitar as atividades extras, 

como paintball, tour nas cachoei-
ras e trilhas de quadriciclo. Infor-
mações: (81) 3231-1253 ou www.
engenhopedrarodeadouro.com.br.

Em clima de carnaval

Associados ao Sintrajufe têm descontos


