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Aniversariantes

SEXTA

Wilson Albuquerque da Silva
Secretaria Judiciária
Maria de Fátima Viana Cavalcanti
Gab. Des. Fed. Edilson Nobre Júnior
José Caetano da Silva
VIP – Segurança
Lindomar Maria dos Santos
SOSERVI - Limpeza (sede)
Henderson Luís Santana Ferreira
SOSERVI – Limpeza

Domingo (12)
Allysson Barros de Moraes
NIXCOMM – Informática
Juliana Cruz de Moura 
Subsecretaria de Recursos

R

Dia Internacional da 
Liberdade de Imprensa

eutilizar é usar um 
produto mais de 
uma vez, seja com 

a mesma função ou não. 
Partindo desse princípio, 
o TRF5 vai doar mais de 
2.000kg de papel tritura-
do para a ONG Moradia 
e Cidadania que, por sua 
vez, vai encaminhar o 
papel para a reciclagem. 
Mas, o Tribunal também conta com ações 
individuais. É o caso da aprendiz Tainan Va-
lentim, 16, que faz parte da equipe da Sub-
secretaria de Infraestrutura e Administração 
Predial (SIAP).  Sob a orientação do servidor 
Evandro Luiz, a garota confecciona caixinhas 
com disquetes inutilizados, que podem ser 
usadas para armazenar vários objetos, como 
clipes e canetas. As caixinhas, batizadas de 
eco designers, já são utilizadas por diversos 
servidores. E Tainan avisa: antes de confec-
cionar o objeto, ela apaga todos os dados 
existentes no disco.  A iniciativa surgiu a par-
tir de palestras sobre ética ambiental e de-
senvolvimento sustentável, promovidas pela 
Secretaria Administrativa. “No ano passado, 
fizemos a árvore de natal aqui do Tribunal 
com CDs velhos. Agora as caixinhas com 
disquetes. Começo a fazer algo simples para 

TRF5 incentiva ações de 
desenvolvimento sustentável

ajudar o meio ambiente”, 
ensina.
Combate ao desperdício 
Em setembro de 2005, a 
Subsecretaria de  Tecno-
logia da Informação (STI) 
criou o Sistema Empo-
rium, com o objetivo de 
padronizar os pedidos e 
fiscalizar o material que é 
consumido no TRF5. O sis-

tema permite identificar o que cada unidade 
administrativa usa e é, dessa forma, que o 
TRF5 contabiliza uma expressiva economia 
de copos descartáveis: em 2005, foram usa-
dos cerca de 6600 unidades. Até maio deste 
ano, o consumo foi de 1900.

O Curso de Capacitação para os Gestores, 
inicialmente destinado aos servidores lota-
dos na SIAP, será realizado no período de 13 
a 16/06 e 27 a 30/06. A capacitação dará en-
foque aos aspectos práticos do planejamen-
to das contratações, do acompanhamento e 
da fiscalização dos contratos administrativos. 
O curso será ministrado pelos servidores 
Célio Marques e Stetison Ribeiro, das 10h às 
12h e das 13h às 15h. Inscrições através do 
e-mail: ndrh-treinamento@trf5.jus.br.

O presidente do TRF5, Paulo Roberto de Oli-
veira, recebeu ontem uma visita de cortesia do 
comandante do II Comando Aéreo Regional (II 
COMAR), major brigadeiro do ar Luís Antônio 
Pinto Machado. Na ocasião, o major, ciente do in-
teresse do Presidente por aviação, convidou-o para 
conhecer o Centro Integrado de Defesa Aérea e 
Controle de Tráfego Aéreo III (Cindacta III), loca-
lizado no Recife.

Presidente recebe visita do comandante do II COMAR Capacitação de Gestores

Balanço de Conciliação 
Fiscal na JFPB
A 10ª Vara da Justiça Federal em Campina 
Grande, Privativa das Execuções Fiscais e 
Processos de Natureza Tributária, divulga o 
balanço geral da X Semana de Conciliação 
Fiscal, que teve início na última segunda-
-feira (6). De um total de 52 executivos 
fiscais, foram realizados 36 acordos judiciais 
e/ou administrativos, totalizando um per-
centual de êxito correspondente a 69,23%.

O vice-presidente do TRF5, desembargador 
federal Rogério Fialho, repesentou o Tri-
bunal no evento de comemoração ao 146º 
aniversário da “Batalha Naval do Riachue-
lo - Data Magna da Marinha”. A cerimônia 
militar foi realizada ontem, na Escola de 
Aprendizes-Marinheiros de Pernamubuco. 

Vice-presidente 
representa TRF5 em 
evento da Marinha


