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Sustentabilidade: JFCE adquire usina de energia solar

de Julho

TERÇA

Obra de substituição da coberta da
Esmafe será concluída esta semana

A supervisora da Seção de Estágio de 
Nível Médio, Sonia Paes, anuncia que 
possui um apartamento para alugar 
no Edifício Girassol, na Rua Visconde 

de Itaparica, no  bairro da Torre. O 
apartamento 403 B foi reformado, 
possui três quartos, suíte, cozinha 

americana. Informações com Sonia 
Paes, ramais 9897 e 9848.

serviço de substi-
tuição da coberta 

e impermeabilização 
das calhas de drena-
gem de águas pluvias 
(chuvas) do prédio da 
Escola de Magistratura 
Federal da 5ª Região 
(Esmafe) será conclu-
ído esta semana. De 
acordo com a Subse-
cretaria de Infraestru-
tura e Administração 
Predial (SIAP) do Tribu-
nal Regional Federal da 5ª Região 
– TRF5, a execução do serviço foi 
necessária em face da ocorrência 

JEFs de Alagoas
serão modernizados
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Com o objetivo de gerar econo-
mia e investir em uma fonte de 
energia limpa e sustentável, a 
Justiça Federal no Ceará (JFCE) 
adquiriu usina minigeradora 
fotovoltaica de 150kWp para 
uso de energia solar em suas 
unidades no interior do Estado. 
O equipamento vai gerar aproxi-

de deslizamentos em algumas 
seções das telhas, diversos pontos 
de vazamentos de águas pluviais 

Capacitação - O grupo de se-
gurança operacional do TRF5 
participou, no dia 11 de julho, 
na Casa Militar, do treina-
mento prático de tiro. Foram 
analisados os pontos fortes 
e fracos de cada membro da 
equipe, indicando o que pode 
ser aprimorado.

ciona uma série de benefícios am-
bientais para as futuras gerações. 
A ação encontra respaldo, ainda, 
nos valores de responsabilidade 
ambiental, qualidade e inovação 
da Justiça Federal”, explicou o 
diretor do Foro, juiz federal Bruno 
Carrá. Saiba mais: www.jfce.jus.br. 
(Com informações da Ascom/JFCE)

madamente 19.500 kWh/mês de 
energia, e vai atender  a 100% do 
consumo das Subseções de Li-
moeiro do Norte, Quixadá e Tauá.  
“Além da economia para os cofres 
públicos, esta iniciativa contribui 
com os esforços internacionais 
para impedir o aquecimento glo-
bal e, ao mesmo tempo, propor-

Tiveram início, ontem (17), as 
obras de reforma e ampliação das 
instalações dos Juizados Espe-
ciais Federais (JEFs) em Alagoas. 
Durante a execução do serviço, 
os JEFs passarão a funcionar pro-
visoriamente em outro espaço no 
prédio da sede da Justiça Federal 
em Alagoas. Segundo o diretor 
do Foro, juiz federal Raimundo 
Campos, as obras são necessárias 
porque, desde que foram institu-
ídos os Juizados Especiais Cíveis 
no âmbito da Justiça Federal, pela 
Lei 10.259/2001, a procura só tem 
crescido, sendo necessário ampliar 
e modernizar as suas instalações.

nas telhas cerâmicas e 
alguns pontos de cor-
reções que deveriam 
ser realizados, a fim de 
devolver a estanquei-
dade à edificação. 
Padronização - A 
nova coberta é com-
posta por telhas metá-
licas duplas, com isola-
mento termoacústico, 
na cor cerâmica, aten-
dendo ao padronizado 
para o Bairro do Recife 

Antigo. O tipo de material não de-
manda manutenção e é resistente 
ao fogo. 


