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Tribunal realiza primeira Reunião com Aposentados de 2019

Avisos

Feirinha de 
orgânicos

de Fevereiro

QUARTA

Aniversariantes

Balanço 2018

Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 impediu que 

toneladas de lixo fossem descarta-
das de forma inadequada no meio 
ambiente, através da coleta sele-
tiva de materiais recicláveis. Entre 
os anos de 2017 e 2018, foram 
recolhidas, aproximadamente, 17 
toneladas de papéis, quatro tone-
ladas de papelão, uma tonelada de 
plástico, 65 litros de óleo, 12 to-
neladas de livros, 525 kg de vidro, 
255 kg de metal e 915 kg de re-
vistas. O modelo de coleta seletiva 
no TRF5 foi implantado não ape-
nas com o objetivo de promover 
a conscientização socioambiental, 
mas também com foco na solida-
riedade, uma vez que os materiais 
recolhidos são destinados a diver-
sas instituições que desenvolvem 
projetos sociais, como a ONG 
Moradia e Cidadania, que recebe 
papel e, por sua vez, recicla e ven-
de o material, destinando a renda 
obtida a trabalhos sociais voltados 
aos moradores da Comunidade 
do Pilar, localizada próxima ao 

TRF5 arrecada toneladas de 
material reciclável 

O TRF5 promoveu, na manhã de 
ontem (26), mais uma Reunião 
com Aposentados, com servido-
res que compuseram o quadro 
de pessoal da Corte. O primeiro 
encontro de 2019 teve o obje-
tivo de esclarecer dúvidas que 
surgiram durante a realização da 
última reunião, em dezembro do 
ano passado. Na pauta, questões 
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Tribunal. De acordo 
com levantamento 
realizado pelo Se-
tor de Reprografia 
do TRF5, no biênio 
2017-2018, foram 
doadas mais de 13 
toneladas de papel 
para a ONG Mora-
dia e Cidadania. 
Coletores – Em 2018, o TRF5 ins-
talou de forma definitiva dez cole-
tores para descarte de diferentes 
materiais, como plástico, papel, 

referentes ao seguro saúde da 
SulAmérica e apresentação sobre 
a estrutura e benefícios da Asso-
ciação dos Servidores da Justiça 
Federal no Estado de Pernambuco 
– Asserjufe-PE. O representante da 
SulAmérica, Lúcio Santos, e o pre-
sidente da Asserjufe-PE, Airon Gal-
vão, estiveram presentes para ex-
plicar sobre os temas. O encontro, 

coordenado pela diretora 
da Secretaria Administra-
tiva, Sorária Caio, também 
contou com a participação 
do diretor da Subsecretaria 
de Pessoal, Onaldo Man-
gueira, e do servidor Edson 
Santana, do gabinete do 
desembargador federal 
Vladimir Carvalho.

metal, vidro, dentre outros. Os 
coletores, doados pelo Tribunal 
Regional do Trabalho da 6ª Região 
- TRT6, estão disponíveis na Am-
pliação do edifício-sede do TRF5.

Terceira Turma
Durante os meses de 
março a junho de 2019, 
as sessões de julgamen-
to da Terceira Turma do 
TRF5 serão iniciadas, ex-
cepcionalmente, às 13h. 
O colegiado se reúne nas 
quintas-feiras, na Sala 
das Turmas Norte. 

Primeira Turma
A Secretaria da Primeira Turma de Jul-
gamento do TRF5 informa que a reu-
nião do colegiado do dia 7/03 não será 
realizada. Com o feriado prolongado 
de Carnaval, não haverá tempo hábil 
para a finalização dos processos aptos 
a serem julgados, ficando a próxima 
sessão ordinária marcada para o dia 
14/03, às 9h.

Devido ao feriado de Carnaval, a 
feirinha de orgânicos, que aconte-
ce no TRF5 sempre às sextas-fei-
ras, será antecipada para amanhã 
(28). Os produtos ficam à venda 
no estacionamento principal do 
Tribunal, das 10h às 14h.


