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Dia do Cinema Brasileiro

O Tribunal Regional Federal
da 5ª Região criou, no último
dia 10, o Comitê Socioambi-
ental para cuidar de assuntos
relacionados à preservação e
recuperação do meio ambi-
ente. O Comitê, de caráter
consultivo e fiscalizador, terá
como principal atribuição es-
truturar e sistematizar o des-
carte dos resíduos gerados
no TRF, além de estimular
práticas de estímulo à redu-
ção do consumo. A criação do Comitê
Socioambiental atende à Recomendação
nº 11, de 22/05/07, do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), que atribui aos tribu-

nais a responsabilidade de
instituírem comissões ambi-
entais com o objetivo de pla-
nejar, acompanhar e elabo-
rar medidas focadas ao
meio ambiente ecologica-
mente equilibrado. A reco-
mendação também orienta
os tribunais a adotarem polí-
ticas públicas que venham
conscientizar os servidores
e jurisdicionados sobre a
necessidade de proteger os

recursos naturais. O Comitê Socioambi-
ental do TRF5 é composto por 14 servi-
dores, sob a coordenação da diretora-
geral Sorária Caio.

TRF5 cria Comitê Socioambiental

São João com muita solidariedade

Foi adiada para a próxima semana (28 e
29 de junho) a paralisação do sistema de
refrigeração do edifício-sede do TRF5. A
Subsecretaria de Engenharia e Adminis-
tração Predial informa que a parada é ne-
cessária para realizar o serviço de interli-
gação nas tubulações do sistema central
de refrigeração, localizado no térreo. In-
formações: 9402.

Parada do sistema de
refrigeração

A partir do próximo mês, o paga-
mento das bolsas de nível supe-
rior será depositado em conta-
corrente da Caixa Econômica
Federal. Os estagiários que recebem
através de conta-poupança devem se
apressar e abrir uma conta-corrente. O
NDRH informa que terá a bolsa
suspensa o estudante que não fizer a
mudança até o dia 30 de junho. Para
abrir a conta-corrente é necessário apre-
sentar originais e cópias dos documen-
tos de identidade, CPF, comprovante de
residência e de matrícula na instituição
de ensino. Informações: 9441.

A gincana para arrecadar donativos para
a comunidade do Pilar já foi iniciada e
prossegue até o dia 27 de junho. Os ser-
vidores que quiserem colaborar com a
campanha São João Solidário devem
trazer colchões, cobertores ou alimentos
não-perecíveis. A doação pode ser feita
em cestas básicas completas ou produ-
tos para a formação do kit, composto por
leite em pó, feijão, arroz, macarrão, fari-
nha, óleo, sal, café, açúcar, fubá, biscoito

Estagiário deve
abrir conta até dia 30

Em clima de confraternização,
servidores do Tribunal participam hoje,
a partir das 17h30, do lanche junino no
térreo do edifício-sede. Além do melhor
forró nordestino, a festa contará com
uma autêntica mesa típica junina.

Festa

e bolacha. Os alimentos deverão bene-
ficiar cerca de 385 famílias carentes do
Pilar.

Nesta quinta e
sexta-feira, o  Pátio
de São Pedro (Centro
do Recife) se
transformará
em pólo de
forró pé-de-
serra, a partir
das 20h. A
apresentação
contará com
grandes nomes da música
regional pernambucana, como
Mestre Salustiano e Silvério
Pessoa.
Fonte: www.recife.pe.gov.br.


