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INTERFORT – Segurança

inco servidores do TRF5 das 
áreas de aquisição e manu-
tenção de eletroeletrônicos 

participarão da 2ª edição do 
Seminário Internacional Sobre 
Resíduos de Equipamentos Ele-
troeletrônicos – SIREE 2012 – cujo 
tema este ano será “A indústria 
de TI: fonte e solução de proble-
mas ambientais”. O evento será 
promovido pelo Centro de Ges-
tão de Resíduos Eletroeletrônicos 
(ItGreen) do Porto Digital,  de 14 
a 16 de fevereiro, no auditório do 
Edifício Vasco Rodrigues, no Cais 
do Apolo, nº 222. O objetivo é 
promover a difusão de conheci-
mento técnico, científico, legislati-
vo e de mercado acerca da gestão 
dos Resíduos de Equipamentos 
Eletroeletrônicos (REEE); estimular 
a criação de soluções de geren-
ciamento de REEE para o merca-
do local, regional e nacional; e 
integrar os profissionais de tec-
nologia da informação e comu-
nicação (TIC) à problemática dos 
REEE. De acordo com a diretora 
da Secretaria Administrativa do 

Servidores participam de evento sobre 
resíduos de equipamentos eletroeletrônicos

TRF5, Sorária Caio, 
a participação dos 
servidores é muito 
importante, para 
que seja ampliada 
no Tribunal a cultu-
ra da reutilização, 
reciclagem e ree-
ducação, evitando 
a poluição do meio 
ambiente com o 
descarte inade-
quado de materiais 
poluentes. 

A partir de amanhã, o acesso ao 
prédio principal do TRF5 pela 
entrada mais próxima aos ban-
cos estará interditado, em virtu-
de do início da obra de interli-
gação do Tribunal com a área da 
ampliação do TRF5. Dessa forma, 
todo o acesso ao edifício Minis-
tro Djaci Falcão será realizado 

pela entrada principal. Serviços como 
malote, carga e descarga de materiais, 
que utilizavam a entrada secundária, 
passarão a utilizar o acesso principal. 
De acordo com o diretor da Subse-
cretaria de Infraestrutura e Adminis-
tração Predial (SIAP), Vladislave Leite, 
a previsão é de que a obra seja con-
cluída até o final de março.

Estudantes universitários ainda po-
dem se inscrever no concurso públi-
co para estagiários do TRF5, JFPE e 
suas subseções até quinta-feira (9). 
Estão disponíveis 213 vagas para 
todo o Estado, sendo 191 vagas 
para a capital e 22 para o interior. 
O candidato poderá escolher en-
tre Recife, Caruaru, Serra Talhada e 
Petrolina para realizar as provas, que 
acontecerão no dia 4 de março. As 
inscrições só podem ser feitas pelo 
site do Instituto Sustente (www.sus-
tente.org.br) e custam R$ 25.

Estágio no TRF5: 
inscrições até 
quinta-feira

Entrada secundária  do Tribunal será 
interditada a partir de amanhã

A técnica judiciária Hildelene Soares 
de Souza, lotada na Subseção de 

Mossoró e que será removida para 
Natal em março, deseja permutar 

para a Seção Judiciária de Pernam-
buco (Recife) ou para a sede do 

TRF5. Quem tiver interesse na per-
muta deve entrar em contato atra-
vés do email: hildelene_@hotmail.

com ou pelo telefone (81)87911920.

Nova iluminação destaca a beleza 
das palmeiras imperiais do TRF5


