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SEXTA

O

TRF5 realiza na terça-feira (30) licitação 
para concessão de uso de Restaurante 

Meio Ambiente
A reciclagem de papéis, vidros, 
plásticos e metais reduz a uti-
lização dos aterros sanitários. 

Os maiores beneficiados são o 
meio ambiente e a saúde da 

população.

CNJ apresenta projeto do Censo Judiciário

Manutenção  
no sistema de  
refrigeração

Treinamento  
contábil

Aniversariantes

Juiz Federal  
Gustavo Melo Barbosa

SJCE
Vanessa Maria de Luna Ramos
Gab. Des. Fed. Manoel Erhardt
José Bartolomeu dos Santos
Gab Des Fed Paulo Roberto de O. Lima
Karolayne Mayara da Silva Santos
Divisão de Protocolo e Distribuição
Carla Patrícia dos Santos
SMP

Sábado, dia 27 de julho

Juiz Federal João Luís 
Nogueira Matias

SJCE
Ayara Francisca de Assis Santos
NDRH
Joni Ramos de Santana
Gab. Des. Fed. Rogério Fialho
Edileusa Barbosa Ferreira
Gab. Des. Fed. Rogério Fialho
Sidclay José Cardoso
Manut. Ar Cond.

Domingo, dia 28 de julho

Ministra Maria Isabel Diniz 
Gallotti Rodrigues

STJ
Layette de Sousa Lima
Gab. Des. Fed. Francisco Cavalcanti
Almir Bezerra da Silva
SOSERVI

Dia dos Avós

TRF5 informa que, na próxi-
ma terça-feira, dia 30/07, será 

aberta a sessão da concorrência 
destinada à cessão de uso do espa-
ço, localizado no 16º andar do edifí-
cio sede, para exploração de restau-
rante. Com 260 metros de área útil, 
o espaço tem capacidade para 140 
lugares. Além de uma vista privile-
giada, o local já dispõe de mesas de 
mármore, cadeiras, cozinha indus-
trial, balcões em inox, bancadas para 
exposição dos alimentos, refrigera-
dores, entre outros itens. A licitação 
começará às 9h (horário local).

Concorrência- Para partici-
par da licitação, a empresa 
deverá estar regularmente 
estabelecida no País, se 
enquadrar na natureza do 
objeto do Edital e apresen-
tar a documentação e os 
requisitos exigidos. O Edital 
está disponível no site do 
TRF5 (www.trf5.jus.br), na 
área Transparência Públi-
ca/Licitações, e na sala da Comis-
são Permanente de Licitação, loca-
lizada no 8º andar do edifício-sede 
do Tribunal, situado na Av. Cais do 

Apolo, no bairro do Recife. Mais 
informações pelos telefones: (81) 
3425-9853 / 3425-9854 ou pelo 
e-mail: cpl@trf5.jus.br.

O Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ) 
faz a apresentação, 
no próximo dia 07, 
do projeto do Cen-
so Judiciário, para 
representantes de 
magistrados e servidores. O even-
to será coordenado pelo conse-

lheiro do CNJ Jefferson 
Kravchychyn e pelos 
juízes auxiliares da 
Presidência Clenio Jair 
Schulze e Rodrigo Riga-
monte. A iniciativa tem 
o objetivo de mostrar 

como será realizado o levantamento 
e a sua importância para o conheci-

mento do perfil socioeconômico 
de todos os integrantes do Judi-
ciário. Para o CNJ é fundamental 
que os participantes conheçam 
como serão feitos os questioná-
rios e como é importante para o 
Poder Judiciário conhecer seus 
integrantes e saber de suas ne-
cessidades e deficiências.

Amanhã, a Subsecretaria de 
Infraestrutura e Administração 
Predial (SIAP) dá continuidade 
ao processo de substituição de 
válvulas mecânicas automatiza-
das da Central de Água Gelada 
(CAG) do edifício sede e do 
Anexo3. Durante o serviço, os 
dois prédios ficarão sem clima-
tização. De acordo com a SIAP, 
a ampliação do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região - TRF5 
e a Esmafe não serão afetadas, 
pois não utilizam o mesmo sis-
tema de refrigeração.

Os servidores Marcone Correia 
de Araújo, Rubens Goes, Renil-
do Patrício de Araújo, Rosângela 
Meneses (Subsecretaria de Orça-
mento, Finanças e Contabilidade) 
e Gileno Ferreira (Subsecretaria 
de Controle Interno) participam, 
na próxima semana, do treina-
mento sobre Regularizações Con-
tábeis no Sistema Integrado de 
Administração Financeira (SIAFI). 
O evento acontece em Brasília/DF, 
e tem como pauta acertos e regu-
larizações no novo SIAFI.


