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Inscrições abertas para curso sobre 
liderança promovido pela JFPE

Autogestão em 
saúde

Lisiane 
e Geber 
Ramalho

de Novembro

QUINTA Aniversariantes

SIAP conclui serviço de revisão na 
central de ar-condicionado

oram concluídos, no último dia 
28, os trabalhos de revisão dos 

compressores da central de ar-con-
dicionado (overhaul) do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região – TRF5. 
De acordo com a Subsecretaria de 
Infraestrutura e Administração Pre-
dial (SIAP), dez equipamentos pas-
saram pela manutenção, que incluiu, 
entre outras ações, a troca de pe-
ças internas, limpeza e polimento. 
Agora, as máquinas passam pela 
fase de monitoramento, para ava-
liar se o sistema está funcionando 
adequadamente. Os serviços foram 
necessários para atender às normas 
técnicas do fabricante dos equipa-

F

Como lidar com os desafios inse-
ridos num ambiente de trabalho 
com equipes reduzidas, sobre-
carga de informações, além das 
incertezas e rápidas mudanças 
do dia a dia que podem gerar 
estresse e ansiedade? Pensando 
nisso, a Justiça Federal em Per-
nambuco (JFPE) realiza, nos dias 

07/11
Desembargador Federal  

Alexandre Costa de Luna Freire 
Membro do TRF 5ª Região

Ana Maria de Lucena Silva 
Div. de Folha de Pagamento
Alda Maria de Souza Santos 
Divisão da 2ª Turma
Fernando Cunha Filho 
Seção de Áudio e Vídeo
Alexandre Carlos da Silva
NE SUSTENTÁVEL

08/11
Ricardo Sérgio Schmitz 
Subsecr. de Tecn. da Informação
Pablo Jorge Maciel
Informática
Roberto Sant´Ana da Silva
Informática

09/11
Cícera de Souza Ribeiro
Gab. Des. Federal Cid Marconi

10/11
Juíza Federal Luiza Carvalho 

Dantas Rêgo 
SJPB

Juiz Federal Augustino Lima 
Chaves

SJCE
Nancy Moreira de Barros Freitas 
Gabinete da Presidência
William Siqueira 
Div. de Comunicação Social (TV Justiça)
Efraim Severino da Silva
Informática
Ana Clara Gomes Silva
Subsecretaria de Recursos

Visita – O presidente do TRF5, de-
sembargador federal Vladimir Carva-
lho, recebeu, na tarde de ontem (6), 
a visita da desembargadora aposen-
tada do Tribunal de Justiça de Sergi-
pe, Marilza Maynard, e do advogado 
sergipano Virgílio Tavares.

11 e 12/11, o curso “Liderança 
e Mindfulness”, ministrado pelo 
consultor de empresas e coach 
sênior, Karim Khoury.  Foram dis-
ponibilizadas dez vagas gratuitas 
para o TRF5, tanto para os ocu-
pantes de função gerencial quanto 
para servidores que tenham inte-
resse em participar dos debates. 

Para se inscrever, os interessados 
devem enviar email para ndrh-
-treinamento@trf5.jus.br. As au-
las serão realizadas no prédio da 
JFPE, no bairro do Jiquiá, das 9h 
às 18h. Com informações da As-
com/JFPE.

mentos e ao Plano de Manutenções 
Preventivas e Corretivas, elaborado 
pela SIAP para prolongar a vida útil 
dos equipamentos e reduzir o risco 
de panes. Ainda de acordo com a 
Subsecretaria, os trabalhos de ma-
nutenção acontecem a cada cinco 
anos.
Foyer – A SIAP também deu iní-
cio ao processo de substituição do 
equipamento de ar-condicionado 
do foyer, no primeiro andar do 
edifício-sede. O equipamento que 
estava em funcionamento era an-
tigo, instalado pouco depois da 
inauguração do prédio, em 1994, 
e atualmente trabalhava com 

apenas 30% da capacidade. A SIAP 
já desinstalou o aparelho e adquiriu 
um modelo mais moderno. A previ-
são é que os trabalhos para instalar 
o novo equipamento tenham início 
na próxima semana.

Será realizado amanhã, a partir das 
9h30, na Sala das Turmas Sul, o 
seminário “Autogestão em Saúde”, 
com representantes de outros Tribu-
nais que já implantaram o projeto. 
Servidores que atuam nas Seções 
Judiciárias da Justiça Federal da 5ª 
Região também poderão acompa-
nhar a apresentação, que será trans-
mitida por videoconferência.  

Lisiane e Geber Ra-
malho fazem show 

domingo (10), a partir das 17h, na 
Academia Pernambucana de Letras. 
A dupla fará um tributo a Luiz Ra-
malho, compositor de canções que 

ficaram famosas na voz de Amelinha 
e Luiz Gonzaga. Lisiane é servido-
ra do gabinete do desembargador 
Rogério de Meneses Fialho.


