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TRF5 encaminha lâmpadas fluorescentes 
queimadas para descontaminação

Estagiários participam de curso de Informática Básica
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Tribunal Regional Federal da 
5ª Região –TRF5, através da 

Subsecretaria de Infraestrutura e 
Administração Predial (SIAP), en-
caminhou mais de 3 mil lâmpadas 
fluorescentes queimadas para des-
caracterização. No processo, rea-
lizado por uma empresa especia-
lizada, as lâmpadas são trituradas 
e os fragmentos de pó fosfórico, 
o vidro e o mercúrio são separa-
dos. Em seguida, os resíduos são 
enviados para o aterro sanitário 
industrial na BR- 101, próximo ao 
povoado de Botafogo, no muni-
cípio de Igarassu. De acordo com 
o supervisor da Seção de Serviços 
Gerais e Meio Ambiente da SIAP, 

Antonio Macedo, a medida visa 
contribuir para a preservação do 
meio ambiente.
Descarte- Lâmpadas fluorescentes 
fazem parte dos resíduos perigo-
sos, sendo nocivas à saúde e ao 
meio ambiente. Por esse motivo, 
não podem ser descartadas sem a 
devida descontaminação.  Antonio 
Macedo lembra que o TRF5 sem-
pre se preocupou em evitar im-
pactos ambientais. “O descarte de 
lâmpadas fluorescentes faz parte 
das ações de preservação do meio 
ambiente adotadas rotineiramente 
por esta Corte. No total, o Tribunal 
já realizou a reciclagem de mais de 
seis mil lâmpadas fluorescentes”.

Trinta adolescentes do Programa 
de Estágio de Nível Médio do 
TRF5 estão participando, desde 
a última segunda-feira (8/07), 
do curso de Informática Básica. 
Com carga horária de 35h/aula,  
o curso, ministrado voluntaria-
mente pelo servidor Jonhmary, 

inclui noções de word, windows, 
excel e power point . As aulas 
acontecem até amanhã (12/07), 
das 13h às 18h, no laboratório da 
Esmafe. De acordo com a super-
visora de Estágio de Nível Médio, 
Sônia Paes, o curso de informática 
básica tem o objetivo de oferecer 

aos adolescentes uma me-
lhor qualificação. Sônia Paes 
explicou, ainda, que o Pro-
grama de Estágio de Nível 
Médio oferecido pelo TRF5 é 
voltado para a preparação e 
qualificação profissional dos 
adolescentes.

O presidente do TRF5, de-
sembargador federal Francis-
co Wildo, acompanhado pelo 
vice-diretor do Foro da Seção 
Judiciária do Ceará (SJCE), juiz 
federal Bruno Carrá, e o diretor 
do Foro da Subseção de Jua-
zeiro do Norte, juiz federal José 
Eduardo de Melo Vilar Filho, 
inaugura hoje a expansão da 
Subseção Judiciária de Juazeiro 
do Norte, onde funcionará a 30ª 
Vara Federal. Sob a titularidade 
da juíza federal Maria Julia Ta-
vares do Carmo Pinheiro Nunes, 
a 30ª Vara terá competência de 
Juizado Especial Federal e juris-
dição sobre 31 municípios da 
região do Cariri cearense.

O presidente da Terceira Turma, 
desembargador federal Marcelo 
Navarro, lembra que a partir da 
próxima quinta-feira, dia 18 de 
julho, o horário das sessões de jul-
gamento será alterado para as 9h.

Em virtude das manifestações po-
pulares programadas para o dia de 
hoje em todo País, o expediente 
nesta Corte será até as 13h30. De 
acordo com o Ato nº 00387/2013, 
assinado, na tarde de ontem, pelo 
presidente do TRF5, desembarga-
dor federal Francisco Wildo, serão 
mantidas as atividades fins da 
Corte, especificamente a sessão 
de julgamento da Terceira Turma, 
marcada para as 14h de hoje. De 
acordo com o Ato, fica preservado 
o plantão judiciário para atendi-
mento dos chamados processos 
urgentes, a exemplo de habeas 
corpus, mandados de segurança 
e medidas cautelares. Os prazos 
processuais vencíveis em  11/07 
serão prorrogados.

TRF5 altera
expediente de hoje


