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Estacionamento no Carnaval

Subsecretaria de Precatórios se reúne 
com o Banco do Brasil

de Fevereiro10
TERÇA Sintrajuf/PE 

promove seminário

diretor da Subsecretaria 
de Precatórios, Jaelson 

Ferreira esteve reunido, na 
semana passada, no Gabi-
nete da Presidência, com o 
representante da Superin-
tendência do Banco do Brasil 
em Pernambuco, Rosenildo 
Soares, com o objetivo de 
buscar soluções para me-
lhorar o atendimento e o 
tratamento aos jurisdicio-
nados quando do recebimento 
dos créditos que lhes são devidos. 
Um dos problemas recorrentes, 
segundo Jaelson Ferreira, é a falha 
de comunicação entre as agências 
do BB, que provoca informações 
desencontradas para os beneficiá-
rios dos créditos judiciais. Também 
participaram do encontro os geren-
tes da agência do Banco do Brasil 
centralizadora dos pagamentos de 
Precatórios e Requisições do Pe-
queno Valor (RPVs), Marcelo Caval-
cante, Fabiana Maia e Fábia Soares, 
além dos servidores Carla Simone 
(supervisora de RPVs) e Dilson Luna 
(supervisor de Precatórios).  Duran-
te a reunião, também foram discu-
tidos assuntos referentes à capaci-

tação dos funcionários do BB, no 
sentido de melhorar o atendimento 
aos beneficiários de RPVs e Preca-
tórios. 
Crescimento - A Subsecretaria de 
Precatórios calcula que o número 

de beneficiários mais que 
dobrou nos últimos anos. 
Atualmente, segundo o dire-
tor, o volume gira em torno 
de 20 a 25 mil beneficiários 
por mês. Antes, ele explica, 
esse volume ficava em torno 
e 10 mil pessoas atendidas. 
Com o aumento dos be-
neficiários, também houve 
um acréscimo no total de 
recursos repassado. No ano 

passado, o montante foi de apro-
ximadamente R$ 2,5 bilhões. Para 
este ano, a expectativa é de que os 
valores sejam duplicados, ficando 
na casa dos R$ 5 bilhões.

Os servidores e estagiários que 
vão cair na folia e quiserem usar 
o estacionamento da Esmafe, no 
Anexo I, devem se cadastrar na 
Subsecretaria de Apoio Especial 
(SAE).  De acordo com o diretor 
da SAE, Clovis Marques Pereira, os 
interessados devem enviar e-mail 
para apoioespecial@trf5.jus.br; 
informando o nome e as caracte-

rísticas do veículo (marca/modelo, 
cor e placa).  Segundo o diretor, 
a relação com os nomes ficará na 
portaria da Esmafe, de modo que 
o acesso ao estacionamento será 
mediante a apresentação de docu-
mento oficial com foto. Este ano, 
o TRF5 renovou a parceria com a 
Prefeitura do Recife e cederá 340 
vagas no estacionamento secun-

dário do edifício-sede 
aos foliões que vierem 
brincar o Carnaval no 
Recife Antigo. As va-
gas, gratuitas, ficam 
localizadas na área de 
estacionamento próxi-
ma ao Tribunal Regional 
do Trabalho (TRT) e estarão dis-
poníveis da tarde da sexta-feira 

O Sintrajuf/PE convida os ser-
vidores a participarem do ‘Se-
minário do Servidor: Saúde e 
Valorização da Carreira’, que 
acontecerá no sábado (28/02) 
e domingo (1°/03), no Hotel 
Campestre de Aldeia. A inicia-
tiva propõe a discussão sobre 
carreira, saúde e qualidade de 
vida do trabalhador do Judiciá-
rio Federal. As inscrições po-
dem ser feitas até o dia 20/02, 
pelo e-mail: sind@sintrajufpe.
org.br ou através do telefone 
(81) 3421-2608. Alguns dos 
palestrantes do seminário são: 
Júlio Turra, diretor da Central 
Única dos Trabalhadores (CUT); 
Mara Weber, coordenadora da 
Fenajufe; e Vera Miranda, as-
sessora sindical.

O servidor Marcelo Augusto Alves 
de Siqueira, Técnico Judiciário de 

Segurança e Transporte, lotado na 
Subseção de Guarabira – PB, de-
seja permutar com servidores do 

TRF5 ou da SJPE. Os interessados 
devem entrar em contato pelos 
telefones (81) 8729-9050/(83) 

8640-5404 ou pelo e-mail marce-
lo.siqueira@jfpb.jus.br

(13/02) até a madrugada da 
Quarta-Feira de Cinzas (18/02).


