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Reunião da TNU

Concurso de 
monografias

Pilares do Bem
de Abril

TERÇA

TRF5 adere à campanha Abril Verde
aúde e segurança no ambien-
te de trabalho. Esse é o foco 

da Campanha Abril Verde, que 
faz um alerta sobre os problemas 
decorrentes das atividades diárias 
do trabalhador e as formas de 
prevenção. O Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5 ade-
riu ao movimento e vai promover 
ações para divulgar o tema. No 
dia 26/04, o oftalmologista Álvaro 
Dantas fará uma palestra para ma-
gistrados, servidores, estagiários e 
terceirizados sobre as patologias 
que podem ser desenvolvidas 
devido à constante exposição dos 
olhos à claridade do computador, 

atividade comum a muitos que 
trabalham no Tribunal. O encon-

Juiz Federal Arnaldo Pereira 
de Andrade Segundo
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AniversariantesTRF5 envia esponjas 
domésticas para reciclagem
O Núcleo Socioambiental do 
TRF5 enviará à TerryCycle, sem 
custo para o Tribunal,  3,5 kg de 
esponjas de limpeza domésti-
ca, destinadas à reciclagem. A 
empresa transforma o material 
em matéria-prima para produ-
tos sustentáveis, como bancos 
de jardim, pás ou lixeiras, evi-
tando que as esponjas poluam 

o planeta ao chegarem 
aos aterros sanitários e 
lixões. A arrecadação das 
esponjas no TRF5 é uma 
campanha permanente. 
Interessados em contri-
buir podem depositar 
suas esponjas usadas no 
ponto de coleta, que fica junto ao 
depósito de óleo vegetal, no tér-

reo do edifício-sede, próximo à 
Ampliação.

tro acontece na Sala Capibaribe, a 
partir das 15h. Já no dia 28/04, o 
edifício-sede vai receber ilumina-
ção especial, em tons de verde. A 
ação é uma homenagem ao Dia 
Mundial em Memória às Vítimas 
de Acidentes e Doenças do Traba-
lho.
História - A data 28/04 foi esco-
lhida em razão de um acidente 
que matou 78 trabalhadores em 

uma mina no estado da Virgínia, 
nos Estados Unidos, em 1969. No 
Brasil, a Lei nº 11.121, de 25 de 
maio de 2005, instituiu o Dia Na-
cional em Memória das Vítimas de 
Acidentes e Doenças do Trabalho.

A campanha Pilares do Bem 
está de volta ao TRF5. Até 
o dia 27 deste mês, o Tribu-
nal estará recebendo cestas 
básicas, que podem ser dei-
xadas no hall de entrada do 
edifício-sede. Quem preferir 
também pode deixar o valor 
equivalente no Núcleo de 
Cerimonial (15º andar). A campanha acontece a cada dois meses e 
todos os alimentos arrecadados são doados para os moradores da 
Comunidade do Pilar, vizinha ao TRF5.

A próxima reunião da Turma 
Nacional de Uniformização 
(TNU) dos Juizados Espe-
ciais Federais será realizada 
na próxima quinta (19),  em 
Campo Grande (MS). Serão 

Estão aber-
tas as inscri-
ções para o 
Concurso de 
Monografias e Finanças Públicas 
promovido pela Escola de Ad-
ministração Fazendária (Esaf). O 
concurso é destinado a servidores 
públicos, professores, estudantes, 
profissionais liberais e pesquisado-
res. A premiação será de R$ 40 mil, 
R$ 20 mil e R$ 10 mil para o pri-
meiro, segundo e terceiro lugares, 
respectivamente. Os interessados 
têm até o dia 3/09 para se inscre-
ver. Mais informações no site da 
Esaf: www.esaf.fazenda.gov.br. 

apreciados 151 
processos. A sessão 
será presidida pelo 
ministro Raul Araú-
jo. A juíza federal 
Gisele Alcântara, da 

Turma Recursal da Seção Judiciária 
do Ceará, e o juiz federal Sérgio de 
Abreu Brito, da Turma Recursal da 
Seção Judiciária de Alagoas, repre-
sentam a 5ª Região no Colegiado. 


