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Tribunal instala composteira 

Foto: Ivson Sampaio

Desembargadores palestram em seminário comemorativo aos 25 anos da CF

Estacionamento 

ais uma ação na área 
ambiental se torna 

uma realidade no Tribu-
nal Regional Federal da 5ª 
Região - TRF5. A Subse-
cretaria de Infraestrutura 
e Administração Predial 
(SIAP), através da Seção de 
Paisagismo, Sustentabilida-
de e Acessibilidade (SPSA), 
pôs em funcionamento a 
composteira, que recebe 
diariamente resíduos como 
folhas secas, gramas e pequenos 
galhos, ou seja, matérias orgânicas 
que resultaram da varrição, poda 
das árvores e aparo da grama do 
TRF5. De acordo com a supervi-
sora da Seção, Flávia Bello, com o 
processo de degradação, esse ma-
terial vai se transformado em adu-

bo e, posteriormente, será devolvi-
do aos jardins como fertilizante. 
Sustentabilidade - O diretor da 
SIAP, Vladislave Leite, que integra 
a Comissão Socioambiental do 
TRF5, ressalta que o principal ga-
nho não é com a virtual economia 
com fertilizantes para os jardins, 

e sim, o fato de transformar e 
reaproveitar resíduos orgâni-
cos, reduzindo a quantidade 
de lixo, com reflexos diretos 
no meio ambiente. Vladisla-
ve acrescentou que a criação 
da composteira contou com 
a orientação da empresa res-
ponsável pela manutenção dos 
jardins do Tribunal. A coorde-
nadora da Comissão Socioam-
biental e diretora da Secretaria 
Administrativa do TRF5, Sorária 

Caio, comemora a iniciativa da 
SIAP. “Não houve necessidade da 
Comissão Socioambiental solicitar 
tal providência. Já disse várias ve-
zes que a questão ambiental neste 
Tribunal há muito tempo deixou 
de ser uma ação para ser um va-
lor”, destacou.

O vice-presidente do TRF5, de-
sembargador federal Edilson No-
bre, ministra palestra, hoje (17), 
durante o “Seminário Discute 
Constituição”, que será realizado 
das 18h às 22h, na sede da Seccio-
nal da Ordem dos Advogados do 

Brasil em Pernambuco (OAB-PE), na 
Rua do Imperador Pedro II, nº 235 
– Santo Antônio. O magistrado vai 
abordar o tema “Jurisdição Consti-
tucional”. Organizada pela Comis-
são de Estudos Constitucionais da 
OAB-PE, presidida pelo professor 

Ivo Dantas,  o evento comemora os 
25 anos da Constituição Federal. O 
presidente da OAB-PE, Pedro Hen-
rique Reynaldo, fará a abertura do 
seminário. Amanhã, serão realiza-
das três palestras, sendo uma delas 
proferida pelo desembargador fe-

deral Francisco Cavalcanti, que dis-
correrá sobre o tema “Alterações 
do Perfil do Estado dos 25 Anos 
da Constituição”. Informações 
sobre a programação completa e 
inscrições: (81) 3424-1012 ou pelo 
site: www.oabpe.org.br.

A Subsecretaria de Infra-
estrutura e Administração 
Predial (SIAP) deu início à 
manutenção das vagas de 
estacionamento do edifício-
-sede do TRF5. O serviço 
compreende a pintura, per-
mitindo identificar melhor o se-
tor que ocupa cada vaga. A SIAP 
informou que os trabalhadores 
fazem a pintura pela manhã, de 

A Justiça Federal em Alagoas 
(JFAL) informa que estão abertas 
as inscrições para o Curso Fis-
calização e Gestão de Contratos 
Administrativos. O evento acon-
tece nos dias 21, 22 e 23/10, e 
tem como público-alvo os servi-
dores que atuam como fiscais e 
gestores de contratos na sede e 
subseções judiciárias, além dos 
servidores das áreas de Adminis-
tração. Os interessados devem 
enviar nome completo, endere-
ço eletrônico institucional, tele-
fone para contato e unidade de 
lotação para o e-mail treinamen-
to@jfal.jus.br. Mais informações 
no site www.jfal.jus.br.

a Asserjufe promove a festa do Dia 
das Crianças no próximo sábado 
(19/10), no Mirabilândia. A entrada 
será franca para associados, côn-
juges e filhos com até 12 anos. O 
ingresso também dará direito ao 
kit lanches. Mais informações com 
Cristiane, pelo telefone 3425-9581.

maneira que não atrapalhe a ocu-
pação da vaga. Além disso, a tinta 
é de secagem rápida, em torno de 
10 minutos.

Festa das crianças

Fiscalização e 
Gestão de Contratos


