
Jornal Mural Diário Produzido pela Divisão de Comunicação Social 
Redação: Christine Matos, Wolney Mororó, Suzan Vitorino e Tayza Lima 
Jornalista responsável: Isabelle Câmara - DRT/PE 2528 

Junho9
Edição nº 1715

www.trf5.jus.br
comunicacaosocial@trf5.jus.br

Fotos:  Juliana Galvão e Marcos Costa

Aniversariantes

QUINTA
Juiz Federal 
Temístocles Araújo Azevedo 
SJCE

Maria Gabriela Faria da Silva
Gab. Des. Fed. Manoel Erhardt
Camila Sales Fernando
Subsecretaria de Recursos

D

Dia do Tenista
Dia do Porteiro

esde o ano passado, várias iniciativas 
foram adotadas pelo Tribunal para al-
cançar a Meta 6 do Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ), de reduzir em pelo menos 
2% per capita o consumo de energia, tele-
fone, papel, água e combustível do TRF5. 
Em relação à energia, foi realizada a troca 
de monitores de CRT (Catodic Ray Tube) por 
telas de LCD (Liquid Crystal Display), pro-
movendo uma economia de 70%. Também 
foi reduzida em 50% a quantidade de lâm-
padas usadas nos corredores. Antes, cada 
um tinha 32, hoje são apenas 16. Outra 
medida foi a contratação da empresa Ser-

Medidas reduzem consumo de energia no Tribunal
quip, que descaracteriza 
as lâmpadas fluorescen-
tes usadas, retirando o 
mercúrio (metal altamen-
te tóxico), para só depois 
descartá-las. Essa inicia-
tiva obedece a uma reso-
lução exigida pelo Con-
selho Nacional do Meio 
Ambiente (Conama), que 
proíbe o descarte desse 
material em lixo comum. Além disso, a instalação 
de sensores de presença nas escadas reduziu ainda 
mais o consumo de energia no Tribunal.

Amanhã, a partir das 8h, os agricul-
tores da Associação Comunitária de 
Produtores Rurais de Palmeiras (Gló-
ria do Goitá) estarão realizando uma 
feira orgânica na área externa do 
Tribunal. Frutas, verduras e lanches 
naturais, como sucos e sanduíches, 
serão comercializados. Tragam suas 

sacolas reutilizáveis. A iniciativa é em alusão 
à Semana Nacional do Meio Ambiente.

Feira orgânica no TRF5

A Subsecretaria de Infraestrutura e 
Administração Predial - SIAP informa 
que foi iniciado ontem (8) o reforço de 
dedetização nos ambientes internos, 
do térreo ao 6º andar deste Tribunal. 
Hoje será a vez dos anexos. O gel para 
controle de proliferação de pragas está 
sendo aplicado em mesas e máquinas 
de café, mesas e gavetas  de todas as 
salas e nas copas. A SIAP pede a cola-
boração de todos para que este tipo de 
intervenção não seja necessária. Peque-
nas medidas, como não guardar alimen-
tos nas gavetas, limpar as migalhas que 
caem ao chão e evitar comer nas mesas, 
são de grande valor.

O vice-presidente do TRF5, desembar-
gador federal Rogério Fialho, recebeu 
ontem a Medalha Pernambucana do 
Mérito Policial Militar, durante a soleni-
dade comemorativa ao 186º aniversário 
da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). 
A proposta de concessão da honraria ao 
desembargador foi do Comandante Geral 
da PMPE, coronel Antônio Carlos Tava-
res Lira, em reconhecimento aos serviços 
prestados pelo magistrado ao povo per-
nambucano e àquela corporação.

Vice-presidente do TRF5 
recebe medalha da PMPE O desembargador federal Fran-

cisco Barros Dias será agraciado 
com a medalha do Mérito Eleito-
ral Tavares de Lyra. Aprovada por 
unanimidade do Pleno do Tribunal 
Regional Eleitoral do Rio Grande 
do Norte (TRE-RN), com o apoio 
do Ministério Público Eleitoral, a 
proposta de concessão da outorga 
foi dos juízes Marco Bruno Miranda 
e Ricardo Procópio, pela contribuição do desembargador, 
como membro do TRE-RN, à justiça eleitoral. Os desem-
bargadores Luiz Alberto Gurgel de Faria e Marcelo Navarro 
também receberam a mesma homenagem em 2010.

TRE-RN aprova concessão de 
medalha para Barros Dias

SIAP promove 
nova dedetização

Rogério Fialho e 
o secretário de 
Defesa Social, 

Wilson Damázio


