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TRF5 lança Portal com ações sustentáveis 

Rogério Fialho cumpre 
agenda em Guarabira

Reforma da Previdência

de Setembro

SEGUNDA

Dia Mundial Sem Carro: programação  
estimula a reflexão sobre sustentabilidade
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Dentro da programação come-
morativa aos dias da Árvore e 
Mundial Sem Carro, realizada na 
tarde da última quinta (22), foi 
lançado o Portal TRF5 Susten-
tável. De acordo com a super-
visora da Seção Socioambiental 
do TRF5, Carolina Portella, entre 

os dados disponíveis estão o Pla-
no de Logística Sustentável (PLS), 
textos informativos e normativos, 
cartilha, vídeos educativos, dados 
estatísticos sobre consumo de 
papel, copos descartáveis, entre 
outros. “Esse Portal foi concebido 
para estimular a reflexão e a mu-

dança dos padrões de compra, 
consumo e gestão documental no 
Poder Judiciário; a sensibilização 
e o engajamento dos servidores 
na construção de ambientes mais 
saudáveis”, ressaltou o presidente 
do TRF5, desembargador federal 
Rogério Fialho Moreira. 

O presidente do TRF5, desembargador federal Rogério Fialho Moreira, o 
juiz federal auxiliar da Presidência, Leonardo Resende, e gestores do TRF5, 
se reuniram, na última quinta (22), com o diretor da Gartner para a Amé-
rica Latina, Claudio Chauke. Na pauta de discussão, o Governo Digital e 
como o Tribunal pode pensar em novos serviços de interesse do cidadão. 
A Gartner é uma empresa de Tecnologia da Informação que presta serviço 
de consultoria ao TRF5.

O presidente do TRF5, desem-
bargador federal Rogério Fialho 
Moreira, e o diretor do Foro da 
Justiça Federal na Paraíba (JFPB), 
juiz federal Rudival Gama do Nasci-
mento, prestigiaram a inauguração 
do Fórum Eleitoral da 10ª Zona, 
no município de Guarabira-PB. 
Fialho aproveitou a visita à cidade 
paraibana para conhecer a recen-

O Sindicato dos Trabalhadores do 
Poder Judiciário Federal em Per-
nambuco (Sintrajuf/PE) vai promo-
ver, hoje (26), às 13h, assembleia 

m dia para refletir sobre os 
impactos das ações do ho-

mem no meio ambiente. Com esse 
propósito, o Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5 pro-
moveu, na última quinta-feira (22), 
uma programação para celebrar 
os dias da Árvore e Mundial Sem 
Carro. Pela manhã, servidores e 
magistrados foram recepcionados 
com um lanche, após chegarem 
ao Tribunal de bicicleta ou carona 
solidária. O corregedor-regional 
do TRF5, desembargador federal 
Fernando Braga, foi um dos entu-
siastas da ação. Veio trabalhar de 
bicicleta e se comprometeu a utili-
zar o meio de transporte com mais 
frequência para vir ao Tribunal. 

“Esse tipo de ação é importante 
para estimular uma reflexão sobre 
o uso demasiado do automóvel e 
que as pessoas revejam a depen-
dência que criaram em relação aos 

transportes poluentes”, destacou o 
presidente do TRF5, desembarga-
dor federal Rogério Fialho. 
Aquecimento Global – Para fina-
lizar a programação, o professor 
visitante da UFPE Haydon P. Mort, 
com pós-doutorado em Geoquí-
mica e Geologia, ministrou pales-
tra sobre o “Aquecimento Global”, 
provocando uma reflexão sobre 
a manipulação de informações 
a qual estamos submetidos. “Há 
uma visão simplificada do aqueci-
mento global. A Amazônia não é o 
pulmão do mundo. Ela virou emis-
sora de CO2, equivalente à produ-
ção dos Estados Unidos. Devemos 
ficar atentos a pessoas que tentam 
nos manipular”, alertou  P. Mort.

Tecnologia da Informação

te reforma realizada na Subseção 
Judiciária de Guarabira. Oportu-
namente, o presidente do TRF5 se 
reuniu com Rudival Gama e com o 
juiz federal Gilvânklim Marques de 
Lima para tratar de assuntos da-
quela subseção judiciária.   

com os servidores do TRF5. Na 
pauta, a reforma da Previdência, 
entre outros assuntos de interesse 
da categoria.
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