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SIAP amplia sistema de irrigação

Passagem 
de comando

Confraternização

de Agosto

QUARTA

Aniversariantes

CJF realiza auditoria no TRF5, 
na SJPE e SJSE

Auditoria

Conselho da Justiça Federal 
(CJF) inicia, na próxima terça-

-feira (3/09), a partir das 9h, os 
trabalhos de auditoria no Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região – 
TRF5 e nas Seções Judiciárias de 
Pernambuco e de Sergipe. Serão 
auditadas as áreas de  Licitações 
e Contratos, Sustentabilidade e 
Pessoal. Já a Seção Judiciária de 
Sergipe será auditada no dia 4 e 
a de Pernambuco, no dia 5. Os 
trabalhos serão acompanhados 
pela diretora da Subsecretaria de 
Controle Interno do TRF5, Sídia 
Lima. As atividades de auditoria 

O

A Subsecretaria de Infraestrutura 
e Administração Predial (SIAP) 
do TRF5, em mais uma ação que 
contribui tanto com a redução de 
gastos quanto com a preservação 
do meio ambiente, concluiu os 
serviços de ampliação do sistema 
de irrigação dos jardins do edi-
fício-sede. Foram instalados 66 

capacidade para armazenar até 
70 mil litros de água. 

metros de tubulação e quatro 
torneiras, permitindo a irri-
gação dos jardins do estacio-
namento até as imediações 
do bicicletário. Parte da água 
utilizada vem de um reserva-
tório que acumula água das 
chuvas e dos drenos do sistema 
de refrigeração da Ampliação, com 
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consistem em verifi-
car o andamento da 
gestão orçamentária, 
financeira e patrimo-
nial das unidades da 
Justiça Federal, obser-
vando aspectos como 
legalidade, legitimida-
de e eficiência.  
Encontro - No dia 
anterior (segunda 2), o TRF5 sedia 
o encontro do Comitê Técnico de 
Controle Interno da Justiça Federal 
(CTCI-JF), que vai reunir diretores 
dos Controles Internos/Auditorias 
Internas dos Tribunais Regionais 

Federais da 1ª, 2ª, 3ª 4ª e 5ª Regi-
ões. O TRF5 será representado por 
Sídia Lima. Membros da Auditoria 
Interna do CJF também participam 
do encontro, que será realizado 
das 9h às 18h, no 13º andar.

O desembargador 
federal Cid Marconi 
representou o TRF5, 
ontem (27), na sole-
nidade de passagem de comando 
da 10ª Brigada de Infantaria Mo-
torizada, do general de brigada 
Carlos Duarte Pontual de Lemos 

Rejufe Mulheres - O presi-
dente do TRF5, desembarga-
dor federal Vladimir Carvalho, 
recebeu, na manhã de ontem 
(27), a visita de uma comitiva 
da Rejufe Mulheres, formada 
pelas juízas federais Camila 
Pullin, Polyana Brito, Danielli Rabêlo e Aline. Elas vieram apresentar 
uma Nota Técnica da Ajufe sobre a participação feminina na Justiça 
Federal, bem como solicitar autorização para exibir o documentá-
rio “A Juíza” (RBG, 2018), nesta Corte, sobre a vida e carreira da juíza 
norte-americana Ruth Bader Ginsburg (spoiler: autorização já conce-
dida; a exibição da película está prevista para o início de outubro). 

Em agradecimento pelos trabalhos 
realizados durante sua gestão na 
Vice-Presidência do TRF5, encerra-
da no último dia 21/08, o desem-
bargador federal Rubens Canuto 
promoveu, ontem (27), uma con-
fraternização com servidores da 
Subsecretaria de Recursos.  Em se-
guida, o magistrado participou de 

para o general de brigada Alexan-
dre Oliveira Cantanhede Lago. A 
cerimônia foi realizada na sede da 
Brigada, no bairro do Curado.

sua primeira sessão como membro 
da Quarta Turma do TRF5. 


