
 Categorias receberam a garantia que os requerimentos terão a tramitação normal 

Para discutir assuntos como orçamento, plano de cargos e salários, progressão funcional e 
perspectivas de gastos com pessoal para os próximos anos, o presidente do TJRR, desembargador 
Mozarildo Cavalcanti reuniu-se com representantes do Sintjurr (Sindicato dos Servidores do Poder 
Judiciário) e da Anjurr (Associação dos Analistas Judiciários). A reunião ocorreu no dia 19 de março e 
ele assegurou as entidades representativas que todos os pedidos terão tramitação normal. Ainda assim, 
afirmou que  a Revisão Geral Anual será concedida.

O convênio de cooperação entre o Centro Universitário 

Estácio da Amazônia e o TJRR foi renovado

Qualificação nunca é demais e 
pensando nisso, o TJRR (Tribunal de Justiça 
de Roraima) ampliou  a parceria com o Centro 
Universitário Estácio da Amazônia. Agora, o 
desconto destinado aos servidores do Poder 
Judiciário para os cursos da instituição de 
ensino ficou maior, passando de 40% para 
50%. Além dos profissionais do Tribunal, 
os dependes também poderão utilizar das 
vantagens do convênio. A formalização 
dessa renovação de convênio, representa 
uma das preocupações que a nova Mesa 
Diretora do Tribunal tem com a qualificação 
e a qualidade dos serviços prestados à 
sociedade.

Esta ação faz parte da série de visitas que o 
desembargador Mozarildo Cavalcanti vem realizando

às unidades do TJRR

Para verificar de perto as condições 
oferecidas para a atuação do Poder Judiciário 
e fazer a aproximação necessária para 
um bom relacionamento, entre a gestão 
e servidores, o desembargador Mozarildo 
Cavalcanti, seguindo um cronograma 
de visitas que vem fazendo em todas as 
unidades do TJRR, visitou no dia 22 de março, 
o prédio administrativo da instituição. Após 
percorrer todos os setores e conversar com 
os funcionários, o presidente informou que as 
próximas unidades previstas para receberem 
a visita, são as comarcas dos municípios de 
Alto Alegre, Bonfim e Pacaraima, que devem 
ocorrer ainda no mês de abril.

Economia de energia e reaproveitamento da água fazem 
parte da estrutura desde a  inauguração em 2016

Para economizar e fazer com que a 
preocupação com o meio ambiente faça 
parte do dia a dia,  o Fórum Criminal do TJRR 
(Tribunal de Justiça de Roraima) desenvolve 
ações para colocar em prática o uso correto 
de recursos naturais. Quando se trata 
de energia, o prédio, localizado no bairro 
Caranã, desde a inauguração, em 2016, tem 
o acompanhamento do consumo. Segundo 
informações da administração, o gasto mensal 
com eletricidade nos anos de 2017 e 2018, 
sofreu uma redução de quase R$ 3 mil, 
um saldo de R$ 35 mil em 12 meses. Outro 
exemplo de preocupação com os recursos 
naturais é o sistema de captação da água 
da chuva, que é reutilizada nas descargas 
sanitárias dos banheiros da estrutura. O prédio 
já foi construído com essa alternativa. Toda 
água que cai na cobertura, desce por uma 
tubulação e cai direto em uma caixa de 100 
mil litros instalada no estacionamento.
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