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chegada das chuvas é um 
transtorno para a maioria 
das pessoas da área urbana. 

Ruas alagadas e trânsito engar-
rafado já fazem parte do cenário 
pernambucano nesse período. E 
no TRF5 não é diferente. As raí-
zes das árvores estavam prejudi-
cando o sistema de escoamento 
das águas e, consequentemente, 
alagando os estacionamentos. 
Atenta ao problema, a equipe da 
Subsecretaria de Infraestrutura e 
Administração Predial (SIAP) vem 
intensificando ações para evitar 
que o transtorno aconteça. Assim, 
está realizando a drenagem su-
perficial e a retirada de entulhos, 
conjuntamente com a aplicação 
de produtos contra ratos, basea-
da no manejo integrado (medidas 
preventivas, corretivas e de elimi-
nação). “As ações adotadas pela 
SIAP seguem as diretrizes do nosso 
Comitê Socioambiental, que tem o 
objetivo de alcançar a salubridade 
do ambiente, por meio de manu-
tenção preventiva e corretiva em 
diversas áreas do Tribunal”, ressalta 
o diretor da SIAP, Vladislave Leite.

SIAP intensifica ações preventivas para 
o inverno 2012

Controle – O diretor destaca ain-
da que o setor faz um rigoroso 
controle do sistema de água po-
tável, com a eliminação de focos 
de contaminação e limpeza com 
desinfecção dos sistemas de re-
servatórios, que é realizada a cada 
seis meses. Ainda neste mês, serão 
iniciados os serviços. Vladislave 
Leite acrescenta que também é 
realizado o controle para evitar o 
desperdício de água, com a elimi-
nação de vazamentos em tubos e 
torneiras. “Eliminamos as caixas de 
inspeções dos jardins, que eram 
focos do aedes aegypti, o famoso 
mosquito transmissor da dengue”, 
completou.

Com  a drenagem, os alagamentos 
foram reduzidos consideravelmente

Na última reunião do Conselho da 
Justiça Federal - CJF (6/02), foi deci-
dido alterar a Resolução que previa 
o usufruto em 60 dias do banco de 
horas decorrente do trabalho no 
recesso e feriados. De acordo com 
o presidente do TRF5, Paulo Rober-
to de Oliveira Lima, que integra o 
Colegiado e participou da reunião, 
o trabalho extraordinário deve ser 
compensado até o final do exercício, 
salvo o prestado no recesso de 2012 
(dezembro), cuja compensação se 
dará até o final do ano subsequente.

CJF altera Resolução 
sobre banco de horas

A SulAmérica Saúde comunicou 
ao TRF5 seu interesse na re-
novação do contrato do plano 
de saúde por mais um ano. De 
acordo com o diretor-geral do 
TRF5, Marcos Netto, não have-
rá reajuste este semestre, uma 
vez que, em setembro de 2011, 
a mensalidade foi reajustada 
em 11,87% - o que foi assumi-
do pelo Tribunal até dezembro 
deste ano. Entretanto, em junho 
próximo será verificada a sinis-

tralidade (percentual de uso) do 
período entre setembro/2011 a 
junho/2012 para, se for o caso, 
ocorrer um reajuste em setem-
bro. “Trata-se de uma boa notícia 
para os servidores e magistrados 
beneficiários do Plano de Saúde 
SulAmérica. Mas serve também 
de alerta quanto aos cuidados 
necessários para que a sinistra-
lidade não aumente e enseje 
futuro reajuste”, adverte Marcos 
Netto.

O Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ), com apoio da Secre-
taria de Reforma do Judiciário, 
do Ministério da Justiça, está 
com inscrições abertas até 
sexta-feira (10) para o II Curso 
de Formação de Instrutores 
em Conciliação e Mediação. 
Servidores que já trabalham 
com conciliação ou mediação, 
assim como voluntários que 
já atuam nessa área, podem 
se inscrever. Os interessados 
devem enviar currículo para 
o endereço conciliar@cnj.jus.
br . As aulas durarão duas 
semanas e ocorrerão no audi-
tório do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e Territórios 
(TJDFT), em Brasília. A primeira 
turma acontecerá de 9 a 13 de 
abril, a segunda, de 16 a 20 
de abril. Mais informações no 
portal do CNJ: www.cnj.jus.br.

Plano de Saúde

Conciliação e 
mediação: CNJ
promove curso


