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Modernização dos elevadores do 
edifício-sede do TRF5 é concluída

ma novidade aguardada por 
todos que trabalham e fre-

quentam o edifício-sede do TRF5: 
a modernização dos sete eleva-
dores foi concluída na sexta-feira 
(15/12), com a entrega dos três 
últimos equipamentos. Hoje (18), 
os elevadores estarão em pleno 
funcionamento. É importante lem-
brar que o usuário não deve cha-
mar o elevador apertando apenas 
um botão: deve digitar o número 
do andar ao qual pretender ir e 
apertar a tecla “confirma”, obser-
vando no painel o elevador indi-
cado. Tem sido comum, quando 
várias pessoas se deslocam a um 
mesmo andar, apenas uma apertar 

Convênio

o botão, provocando transtornos 
aos usuários de outros andares, 
considerando que a programação 
do equipamento não previu mais 
de um usuário. 
Sustentabilidade – De acordo com 
Marcos Cosme, da empresa Thys-
senkrupp Elevadores, os elevado-
res adquiridos pelo TRF5 contam 

Arrecadações para a Campanha “Pilares 
do Bem” seguem até amanhã (19) 

Seminário

Desembargador 
convocado

Parceria Aniversariantes

Juiz Federal Marcos Antônio 
Mendes de Araujo Filho

SJPB 

Juíza Federal  
Niliane Meira Lima

SJCE 
Helena Célia Braga Moura
Subsecr. de Tecnologia da Informação 

Quem ainda não contribuiu com 
a Campanha Pilares do Bem, mas 
quer realizar a boa ação, ainda 
dá tempo. A arrecadação de ces-
tas básicas, brinquedos e cestas 
natalinas acontece até amanhã 
(19), no térreo do edifício-sede 

do TRF5. Aqueles que optarem por 
doar brinquedos devem trazê-los 
já embalados para presente. Quem 
preferir também pode procurar 
o Núcleo de Cerimonial e fazer a 
doação em dinheiro (posteriormen-
te, haverá a prestação de contas). A 

com uma tecnologia com foco na 
sustentabilidade, pois possui um 
sistema que controla, bidirecional-
mente, o fluxo de energia entre a 
rede elétrica e o motor do eleva-
dor. Com isso, a energia é reapro-
veitada e devolvida pelo motor do 
elevador, ao invés de desperdiçá-la 
em forma de calor.

Campanha “Pilares do Bem” é uma 
parceria entre o TRF5 e a Igreja Ma-
dre de Deus, para minimizar a situ-
ação de vulnerabilidade dos mora-
dores da Comunidade do Pilar.

A Anserjufe mantém convênio 
com a Faculdade Santa Helena e 
oferece aos associados desconto 
de 60% (sessenta por cento) sobre 
o valor integral das mensalidades 
do turno da manhã, dos cursos de 
Administração, Ciências Contá-
beis e Turismo – pagas até a data 
do vencimento. O associado deve 
solicitar sua declaração de descon-
to através do e-mail convenios2@
anserjufe.org.br. Mais informações 
podem ser obtidas pelo telefone 
(81) 3797-6060 ou através do site 
http://www.fsh.edu.br/.

O juiz federal da 13ª Vara da 
Seção Judiciária da Paraíba, 
Emiliano Zapata, irá compor o 
Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 como de-
sembargador federal convo-
cado, no período de 18/01 a 
16/02/18. O magistrado subs-
tituirá o desembargador fede-

A servidora da Taquigrafia, Kátia 
Salvatori, está vendendo um ter-

reno com 530 m2, no Condomínio 
Alphaville Francisco Brennand, 

localizado na Quadra U1 - lote 16, 
na Rodovia BR 408, s/n - Curado 

IV - Jaboatão dos Guararapes/
PE, próximo ao TIP. O terreno está 

quitado, escriturado e com to-
das as taxas em dia, e está sendo 
vendido por R$ 100 mil, podendo 
o pagamento ser facilitado. Infor-
mações com Kátia, pelo telefone 

(81) 99292 6964.

A Anserjufe firmou convênio com 
a Cultura Inglesa e vai oferecer aos 
associados descontos de 15% na 
primeira parcela do curso letivo 
regular e 10% nas demais mensali-
dades.  Os valores são válidos para 
as unidades de Casa Forte, Espi-
nheiro, Caruaru, Petrolina e Juazei-
ro e não incluem material didático. 
Para solicitar a declaração de des-
conto, basta enviar um e-mail para 
convenios2@anserjufe.org.br.

ral Rogério Fialho, que estará de 
férias. 


