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Tribunal doa mais de 100 litros de óleo 
para reaproveitamento

Aprendizes assistem palestra sobre 
Educação Financeira
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Aniversariantes

Desembargadores do TRF5 participam 
de Seminário Internacional na JFCE 

Comissão Socioambiental se reúne para discutir Plano de Logística Sustentável 
A Comissão de Gestão Socio-
ambiental do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região - TRF5 se 
reúne na próxima quinta (8/10), 
às 16h, na Secretaria Administra-
tiva do Tribunal, com o objetivo 
de tratar da elaboração do Plano 
de Logística Sustentável  (PLS- 

PJ), uma das atribuições da Comis-
são, de acordo com a Resolução 
nº 201/2015 do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ) – que dispõe 
sobre a criação e as competências 
das unidades socioambientais no 
Poder Judiciário. No TRF5, a Co-
missão é composta pelo juiz fe-

O TRF5, por meio da Subsecreta-
ria de Infraestrutura e Adminis-
tração Predial (SIAP), doou, on-
tem, mais de 100 litros de óleo 
vegetal usado, que será trans-
formado pela empresa coletora 
em sabão. O descarte faz parte 
das ações socioambientais do 
Tribunal e já totaliza mais de dois 
mil litros doados, que, potencial-
mente, poderiam contaminar o 
meio ambiente e obstruir a tubu-

Os 94 estagiários de Nível Médio 
do TRF5 assistiram, ontem, a uma 
palestra sobre Educação Finan-
ceira, ministrada pela servidora 
do Núcleo de Assistência à Saúde 

Escola de Magistratura Fede-
ral da 5ª Região - Seccional 

Ceará promove, quinta (8) e sexta 
(9) desta semana, no auditório da 
JFCE, em Fortaleza, o I Seminário 
Internacional sobre Conciliação, 
Mediação e Arbitragem. O evento 
reúne magistrados e professores 
especializados no assunto para 
proferirem palestras sobre o tema, 
como a profa. Dra. Alexandra Car-
ter, da Universidade  de  Colúmbia 
(NY) e o prof. Dr. Álvaro Sánchez    
Bravo, da Universidade de Sevilha. 
Entre os participantes, o desem-
bargador federal Cid Marconi, que 
presidirá o Painel 3 do segundo 
dia do Seminário, com o tema “Au-

tocomposição de con-
flitos perante o Poder 
Público”. No mesmo dia, 
à tarde, os desembarga-
dores federais Fernando 
Braga (corregedor-
-regional da 5ª Região) 
e Paulo Cordeiro (coor-
denador dos Juizados 
Especiais Federais da 
5ª Região) integram a 
mesa redonda “Me-
diação/Conciliação na 
Justiça Federal: a ex-
periência do TRF da 5ª Região”. A 
programação completa está dis-
ponível no site: www.jfce.jus.br.
Inscrições – Interessados podem 

se inscrever gra-
tuitamente envian-
do um email para 
esmafe@jfce.jus.br, 
com os seguintes 
dados: nome, ór-
gão em que traba-
lha/faculdade em 
que estuda, telefo-
ne e email. A Esma-
fe-CE aproveita a 
oportunidade para 
realizar uma cam-
panha beneficente e 

pede aos inscritos que levem, na 
abertura do evento, uma lata de 
leite em pó, para doação a institui-
ções filantrópicas. 

lação de esgoto, principalmente 
do TRF5, uma vez que parte do 
óleo é proveniente do Restau-
rante O Porto, localizado no 16º 
andar do Tribunal.  

deral auxiliar da Presidência, Le-
onardo Resende; pela diretora da 
Secretaria Administrativa, Sorária 
Caio; pelo diretor da Subsecretaria 
de Infraestrutura e Administração 
Predial, Vladislave Leite; pelo di-
retor da Divisão do gabinete do 
desembargador Paulo Roberto 

(NAS), Iara Sales. Para a estagiária 
do NAS, Izabella Alves dos Santos, 
16, o conteúdo ministrado serviu 
para mudanças de seus hábitos 
financeiros. “Percebi que gastava 

muito com coisas des-
necessárias. Agora vou 
aprender a economi-
zar”, contou.  A pales-
tra faz parte do ciclo 
de eventos educativos, 
proposto pela Seção 
de Estágio de Nível 
Médio.  

de Oliveira Lima, Célio Marques; 
pelo diretor da Divisão de De-
senvolvimento Institucional, Luiz 
Targino; pelo diretor da Divisão 
de Material e Patrimônio, José 
Roberto; e pela supervisora do 
Setor Socioambiental, Ana Caro-
lina Portella.
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