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Os copos descartáveis têm como 
origem o petróleo, uma fonte não 

renovável, e causam grande impac-
to ambiental. Prefira garrafinhas ou 
canecas, no lugar dos descartáveis.

Fonte: http://tmf-ambientalista.blogspot.com 
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Diretores do TRF5 participam do Encontro Nacional de Precatórios

Colegiado feminino

Jornal Mural 

Foliões poderão utilizar o estacionamento 
do TRF5 durante o carnaval
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elo terceiro ano consecutivo, 
o Tribunal Regional Federal 

da 5ª Região – TRF5 fechou par-
ceria com a Prefeitura do Recife, 
cedendo 340 vagas do estaciona-
mento secundário do edifício-sede 
para os foliões que vierem brincar 
o carnaval no Recife Antigo. As 
vagas, gratuitas, ficam localiza-
das na área de estacionamento 
próxima ao Tribunal Regional do 
Trabalho (TRT) e estarão disponí-
veis da tarde da sexta-feira (13) 
até a madrugada da Quarta-Feira 
de Cinzas (17/02). A parceria foi 
fechada pelo presidente do TRF5, 
desembargador federal Francisco 
Wildo, e pelo prefeito da cidade 

do Recife, Geraldo Julio, confor-
me ofício nº 009.2015-GP-PCR. Já 
os servidores do TRF5 terão à sua 
disposição, além do espaço des-
tinado ao público em geral, tam-
bém o estacionamento da Esmafe, 
reservado exclusivamente para os 
servidores, mediante apresentação 
da identidade funcional.
Segurança - De acordo com a 
Subsecretaria de Apoio Especial 
(SAE), o espaço cedido pela Corte 
será fechado com tapumes, com 
a finalidade de isolar o estacio-
namento secundário do principal. 
Além disso, a segurança do local 
cedido ficará por conta da admi-
nistração da Prefeitura do Recife.

Os diretores Telma Motta 
(Secretaria Judiciária) e 
Jaelson Rodrigues (Sub-
secretaria de Precatórios) 
participam, na próxima 
semana, do II Encontro 
Nacional de Precatórios. 
O evento, realizado pelo 
Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), em parceria com o 
Tribunal de Justiça de São Paulo 
(TJSP), tem o objetivo de discu-
tir com os Comitês Estaduais dos 
Precatórios soluções para o pa-
gamento dessas dívidas do setor 
público reconhecidas pela Justiça. 
Durante o encontro, serão apre-
sentados os exemplos de boas 

Este ano, a 2ª Turma 
Recursal dos Juiza-
dos Federais da Jus-
tiça Federal no Ceará 
(JFCE) está composta 
exclusivamente por 
mulheres. Esta é a 
primeira vez que a 
Justiça Federal da 5ª 
Região apresenta um 
colegiado eminen-
temente feminino. A 
Turma é composta pelas juízas 
federais Paula Emília Brasil (pre-

sidente), Gisele Alcântara e Nilia-
ne Lima.

A partir desta segunda-feira, dia 
2/02, o Jornal Mural TRF Hoje 
voltará a ser publicado diariamen-
te. No mês passado, o volume de 
publicações foi reduzido para duas 
edições semanais. A iniciativa teve 
o objetivo de reduzir gastos, já 
que a demanda de leitores e de 
matérias foi reduzida no período.

práticas na gestão e no paga-
mento dos precatórios. O encon-
tro será realizado nos dias 11 e 
12, no TJSP. O primeiro Encontro 
Nacional ocorreu em 2010 e foi 
criado para o cumprimento do 
disposto no art. 12 do Regimen-
to Interno do Fonaprec (Fórum 
Nacional dos Precatórios).
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