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A

TRF5 contará com estacionamento 
exclusivo para motos

NDRH solicita a devolução das fichas de avaliação funcional

Servidores participam de curso na  
Seção Judiciária de Pernambuco

Subseção Judiciária de Garanhuns 
realiza leilão judicial

Aniversariantes
Camila Nogueira Cardoso
Gab. Des. Federal Francisco Wildo
Marília de Moraes Cavalcanti
Gab. Des. Federal José Maria Lucena
Joice Barreto Simplício
Subsec. de Orçamento e Finanças
Arivaldo Ferreira Siebra Júnior
Gabinete da Revista
Gabriel Klebson Torres da Silva
Gab. Des. Fed. Rogério Fialho Moreira
Izabele Cristina de Assis Silva
Divisão de Protocolo e Distribuição

inda esta semana, a Amplia-
ção do Tribunal Regional 

Federal da 5º Região- TRF5 contará 
com espaço exclusivo para motos, 
localizado próximo às margens do 
Rio Capibaribe. A decisão foi to-
mada após uma série de estudos 
feitos pela Subsecretaria de Infra-
estrutura e Administração Predial 
(SIAP), que constatou não ser pos-
sível ampliar o número de vagas 
para carros naquela área, uma vez 
que a Lei Municipal nº 16.176/96, 
art. 76, de Uso e Ocupação do Solo 
do Recife, prevê que o local não 
possui as dimensões necessárias 
para que sejam realizadas mano-
bras com veículos sobre quatro 
rodas. Outra justificativa é de que, 
atualmente, os espaços dedicados 
às motos são insuficientes para 
acomodar o crescente número de 
funcionários que as utilizam como 
meio de transporte. 
Sinalização - De acordo com o 
diretor da Subsecretaria de Apoio 
Especial (SAE), Clovis Pereira, a área 
onde ocorrerão as mudanças não 

se encontra sinalizada, 
por isso era utilizada 
por muitos servidores 
para guardar seus veí-
culos. “A administração 
precisa regularizar, nos 
termos da lei, e a mes-
ma diz que nesse local 
não existe as condi-
ções mínimas necessárias para se 
colocar carros. Para não perdermos 
esse espaço, optamos por demar-
cá-lo com motos”, explica. Após 

a sinalização, os motociclistas já 
poderão utilizar as novas vagas. A 
estimativa é de que o espaço con-
temple cerca de 30 unidades. 

O Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos (NDRH) solici-
ta que os servidores com data de 
exercício entre os meses de janei-
ro e julho, que estão sendo ava-
liados pelo Sistema Unificado de 
Avaliação de Desempenho (SIA-
DES), que preencham e devolvam 
as fichas de avaliação. A referida 
avaliação refere-se ao período 
de gestão 2012/2013. De acordo 

com a diretora em exer-
cício do NDRH, Nathie-
ne Alencar, a aprovação 
na avaliação de desem-
penho funcional é um 
dos requisitos necessá-
rios à progressão fun-
cional e à promoção na 
carreira (mudança de 
classe). Os formulários 
em branco e o Manual de Avalia-

ção de Desempenho 
estão disponíveis na 
intranet. Para ter aces-
so aos documentos, 
basta seguir o seguinte 
caminho: Unidades --> 
Núcleo de Desenvol-
vimento de Recursos 
Humanos --> SIADES 
--> Documentos. Mais 

informações pelo ramal 9804.

Nesta terça-feira (30), a Justiça 
Federal em Pernambuco (JFPE) 
realiza a segunda praça do leilão 
judicial de bens móveis e imó-
veis, promovido pela Subseção 
Judiciária de Garanhuns (23ª 
Vara). Nesta etapa, será possí-
vel a arrematação pelo mínimo 
de 50% do valor da avaliação 
do bem. O leilão acontecerá, às 
14h30, no Garanhuns Palace, em 
Heliópolis. A relação detalhada 
dos bens e as regras estabeleci-
das para a arrematação podem 

ser obtidas nos seguintes ende-
reços eletrônicos: www.jfpe.jus.
br, www.leiloesjudiciais.com.br, ou 
diretamente com o leiloeiro Cas-
siano Ricardo Dall’ Ago e Silva, 
através dos telefones 0800-707-
9272 e (81) 9656-7292.

O diretor da Subsecretaria de 
Apoio Especial (SAE), Clovis Perei-
ra, acompanhado pelos servido-
res Gilvan Silva, Juan de Melo e o 
supervisor de transporte, Adria-
no Novaes, participam do curso 
“Passo a Passo da Sindicância e 
do Processo Disciplinar”. O even-

to começa amanhã (31) e segue 
até a sexta-feira (2/08), na Seção 
Judiciária de Pernambuco (SJPE), 
no Jiquiá. No curso, serão mos-
tradas questões como os efeitos 
e requisitos para a instauração de 
sindicâncias e a técnica do interro-
gatório.


