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Ponto biométrico 
para estagiários 

Correição na JFCE

Perfil

de Abril

SEGUNDA

TRF5 conclui instalação de novas 
câmeras de segurança

om a instalação de 130 no-
vas câmeras e 18 monitores 

de vídeo, foi concluído, na última 
quinta-feira (5), à noite, o serviço 
de modernização do sistema de 
segurança para o monitoramento 
das instalações do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região – TRF5, 
que compreende a sede do Tribu-
nal, Ampliação e Anexos (Esmafe, 
Arquivo e Almoxarifado). Foram 
contempladas as áreas de circula-
ção (entrada e saída dos elevado-
res, corredores do térreo e anda-
res, e recepção), bem como a área 
externa dos edifícios (rua, estacio-
namentos e respectivos acessos). 

RPV

Também foram instalados equi-
pamentos no auditório do Pleno, 
Sala Capibaribe e Turmas. 
Modernização – A substituição 
das 76 câmeras antigas, por outras 
de tecnologia mais avançada, per-
mitirá a gravação e armazenamen-
to das imagens em alta resolução, 
cujo monitoramento será realizado 
pela equipe da Subsecretaria de 
Apoio Especial. De acordo com a 
Subsecretaria de Infraestrutura e 
Administração Predial (SIAP), que 
acompanhou a execução do ser-
viço, o sistema é composto por 
câmeras móveis e fixas, com zoom 
ótico e digital.
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Aniversariantes

Prazo para vacinação contra gripe é ampliado
Aproximadamente 180 pessoas 
tomaram a vacina contra a gripe, 
numa ação promovida pelo Nú-
cleo de Assistência à Saúde (NAS) 
do TRF5, na última quinta-feira 
(5). A boa notícia é que aqueles 
que não puderam comparecer 
ao Núcleo no dia da vacinação 
e ainda têm interesse em serem 

imunizados poderão tomar a dose 
na Clínica Imunológica pelo mes-
mo valor de R$ 60. Para isso, bastar 
entrar em contato com o NAS (R- 
9296 ou 9866) e deixar o nome até 
a próxima sexta-feira (13). O NAS 
encaminhará a lista com os nomes 
dos interessados para a clínica. O 
pagamento deverá ser realizado 

em débito ou espécie diretamente 
com a empresa. Quem preferir o 
atendimento em domicílio deve 
fazer a solicitação à Clínica, sendo 
necessário o pagamento do valor 
adicional de R$ 30. A Imunológica 
fica localizada na Rua das Frontei-
ras, 175, loja 1 (edifício-garagem 
do Hospital Memorial São José).

Começam hoje (9), as ações para a 
implantação do ponto biométrico 
para estagiários de nível superior. 
Até a próxima sexta-feira (13), os 
estudantes lotados nas Secretarias 
Judiciária e Administrativa devem 
realizar o cadastramento de dados 
no 3º andar do edifício-sede do 
TRF5. A estagiária Júlia Times esta-
rá disponível para ajudar a efetivar 
o cadastro, das 13h às 17h. Quem 
preferir, também poderá fazer o 
registro das informações na Seção 
de Acompanhamento de Estágio 
de Nível Superior, no térreo da 
Esmafe, a partir das 9h. A previsão 
é de que o ponto biométrico para 
os estagiários esteja em funciona-
mento a partir de maio. 

O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) realizará, de hoje (9/04) até 
o dia 15/05, o levantamento de 
informações de todos os magistra-
dos brasileiros. O objetivo é atu-
alizar o perfil sociodemográfico e 
fundamentar políticas nesta área. 
O CNJ encaminhará e-mail indi-
vidual a cada magistrado, com o 
link do questionário para registro 
das informações. De acordo com o 
CNJ, os dados serão mantidos em 
sigilo e os resultados serão divul-
gados de forma agregada, sem 
identificação dos participantes.

O TRF5 libera, a partir de hoje (9), 
o pagamento das Requisições de 
Pequeno Valor (RPVs) autuadas 
no mês de fevereiro. Serão pagos 
R$ 133.939.285,22, para 22.683 
beneficiários dos seis estados que 
compõem a 5ª Região. O estado 
com o maior valor depositado foi 
o Ceará: são R$ 39.923.989,77, 
beneficiando 6.897 pessoas.

A equipe da Corregedoria Re-
gional do TRF5, coordenada pelo 
corregedor-regional, Paulo Cordei-
ro, inicia, hoje (9), os trabalhos de 
correição ordinária na Seção Judici-
ária do Ceará (SJCE). As atividades 
abrangerão os processos físicos 
das varas da capital e da Subseção 
Judiciária de Maracanaú e seguem 
até a sexta-feira (13). Os processos 
eletrônicos, em trâmite no Sistema 
Creta e no Processo Judicial Eletrô-
nico - PJE, serão correicionados da 
sede do Tribunal, através dos refe-
ridos sistemas de informática, no 
período de 30/04 a 11/05/2018.


