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O

Terceira Turma

Semana do Servidor: competição gastronômica do 
JurisChef anima tarde de hoje

Lista tríplice 

Show de Talentos

de Outubro

TERÇA

Iluminação interna incluída na cultura de 
sustentabilidade do TRF5 

Aniversariantes

Presidente do TRF5 
cumpre agenda
no CJF

Marília Ferraz Leite 
Subsecretaria de Administração Predial

Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 concluiu, on-

tem, a substituição do sistema de 
iluminação interna do edifício-sede 
e começará a troca nos anexos I, 
II e III. Lâmpadas de tecnologia 
LED (Light Emitting Diode) com a 
perspectiva, segundo o fabricante, 
de economia de 50% no consumo 
da energia elétrica substituíram 
as fluorescentes do tipo tubular. A 
iniciativa faz parte da política de 
sustentabilidade do TRF5, visando à 
economia de energia, à adoção de 
práticas sustentáveis no ambiente 
de trabalho, sobretudo em relação 
ao consumo consciente, e ao de-

senvolvimento social justo. 
Política socioambiental - Além 
dessa ação, o TRF5 adotou, recen-
temente, a reciclagem de esponjas 
domésticas, que consiste no reco-
lhimento do material para reapro-
veitamento na confecção de móveis 
e utensílios. Em paralelo, entregou 
a pista de Cooper e o bicicletário 
para magistrados, servidores, es-
tagiários e demais colaboradores, 
distribuiu canecas, em substituição 
aos copos plásticos, e comemorou 
os dias da Árvore e Mundial Sem 
Carro. Ações adotadas há mais 
tempo são as coletas de baterias e 
pilhas usadas e de óleo vegetal. 

Dando continuidade à Se-
mana do Servidor TRF5, 
hoje é a vez de conhecer os 
dotes culinários dos servido-
res. A competição intitulada 
JurisChef5 (MasterChef da 
5ª Região) será realizada às 
16h, no Restaurante O Porto, 

A sessão extraordinária do Pleno 
do TRF5 para a votação da lista 
tríplice para preenchimento da 
vaga de desembargador federal 
desta Corte, destinada a advo-
gado, que seria realizada nesta 
terça (25), às 10h, foi cancelada, 
em razão do falecimento de Pau-
lo Marne Cavalcanti Lima, genro 
do desembargador federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima e espo-
so da juíza federal Isabelle Mar-
ne Cavalcanti de Oliveira Lima, 
no último domingo (23/10). A 
vaga é decorrente da nomeação 
do desembargador federal Mar-
celo Navarro Ribeiro Dantas no 
cargo de ministro do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ). A nova 
data para escolha da lista tríplice 
ainda será divulgada.

O presidente da Terceira Turma de 
julgamento do TRF5 informa que 
a sessão ordinária do dia 3 de no-
vembro, após o feriado de finados, 
foi cancelada. O colegiado voltará 
a se reunir no dia 10 de novembro. 
A reunião desta quinta-feira (27/10) 
será realizada normalmente.

O Show de Talentos dos servido-
res do TRF5, atividade integrante 
da Semana do Servidor, foi adiado 
para o dia 7 de novembro, e está 
previsto para ser realizado na nova 
Sala Multimídia.

O presidente do TRF5, desem-
bargador federal Rogério Fialho 
Moreira, participa, na próxima 
quinta-feira (27), às 10h, da sessão 
ordinária do Conselho da Justiça 
Federal (CJF). Em seguida, às 14h, 
Fialho participa da reunião do Co-
mitê Gestor de Estratégia da Jus-
tiça Federal (Cogest/CJF). Ambas 
serão realizadas na sede do CJF, 
em Brasília.

no 16º andar do Tribunal. Os três 
melhores pratos serão escolhidos 
durante a degustação dos quitutes 
dos 22 participantes. A progra-
mação continua amanhã (26), às 
15h, na Sala das Turmas Sul, com 
conferência motivacional do coa-
ching Karim Khoury. Na quinta (27), 

às 15h, no Pleno, apresentação 
de palestra musical do cantor e 
compositor Dorgival Dantas: “Da 
Peleja Nordestina ao Reconheci-
mento Nacional”. O último evento 
da Semana do Servidor, o Show 
de talentos, foi adiado para o dia 
7/11 (ver nota nesta edição).


