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TRF5 promove Semana do Meio Ambiente
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TRF5 promove, entre 
os dias 3 e 7 de ju-

nho, a Semana do Meio 
Ambiente, com várias 
atividades que envolvem 
o tema sustentabilidade. 
A abertura do evento 
acontece às 15h da pró-
xima segunda-feira (3), 
na Sala das Turmas Sul, 
com a presença do presidente do 
TRF5, desembargador federal Vla-
dimir Carvalho. A programação do 
primeiro dia de atividades contará 
com uma palestra sobre “A sen-
sibilização quantos às questões 
ambientais e o processo de coleta 
seletiva”, ministrada pelo servidor 
Aleksándros de Souza, professor, 

O

Cerca de 20 estagiários de nível 
superior do TRF5 participaram, 
ontem (29), de uma atividade de 
ambientação em alguns setores 
do Tribunal. A iniciativa, inédita na 
Corte, teve o objetivo de integrar 
os estudantes às diversas áreas 
do TRF5, bem como orientar os 
jovens sobre as rotinas e o funcio-
namento da instituição. A ativida-

de teve início na Sala das Turmas 
Sul, onde o grupo foi recepcionado 
pelo diretor-geral Edson Santana. 
Em seguida, eles assistiram a um 
vídeo institucional, acompanharam 
a sessão do Pleno e visitaram o ga-
binete do desembargador federal 
Edilson Nobre. Os estudantes tam-
bém conheceram o recém-inaugu-
rado Memorial do TRF5 e o heli-

ponto. Para Pedro Augusto 
Barbosa, estagiário de Di-
reito da Coordenadoria dos 
Juizados Especiais Federais, a 
experiência foi positiva. “Nós 
temos oportunidade de co-
nhecer unidades que nunca 
visitamos”, destacou.  A visita 
foi realizada em conjunto com os 
estudantes do curso de Direito da 

Dica cultural

pesquisador, doutor em Enge-
nharia Química pela Universidade 
Federal de Pernambuco e membro 
do corpo editorial do American 
Journal of Chemistry. Após a pa-
lestra, será realizada uma oficina 
de transformação de garrafas pets 
em jarros, coordenada pela ONG 
Moradia e Cidadania - Projeto 

Reciclar e Preservar. Quem 
não se inscreveu para a ofi-
cina, ainda tem tempo: as 
inscrições podem ser efe-
tuadas até hoje (30). Tam-
bém continuam abertas, 
até amanhã (31), as inscri-
ções para o I Concurso de 
Sustentabilidade do TRF5. 
Quem quiser participar 

deve enviar e-mail para socioam-
biental@trf5.jus.br. Os vencedores 
serão conhecidos na sexta-feira 
(7). Ainda dentro das ações previs-
tas, nesta segunda (3) e terça-feira 
(4), o hall de entrada do TRF5 vai 
abrigar a exposição de objetos 
feitos com material reaproveitado, 
produzidos pelos pacientes da ala 

O Teatro Luiz Mendonça, no 
Parque Dona Lindu, em Boa 
Viagem, vai sediar, nesta sexta 
(31) e sábado (1º), o Festival São 
João Sinfônico. Unindo o popu-
lar e o erudito, o festival traz os 
forrozeiros Maciel Melo e Silvério 
Pessoa, na companhia de uma 
orquestra de música clássica, sob 
a regência do maestro José Re-
nato Accioly. As apresentações 
acontecem às 20h e os ingres-
sos custam R$40 (inteira) e R$20 
(meia-entrada). Mais informa-
ções: 3355.9821.

de oncologia do Hospital Oswaldo 
Cruz. O material estará disponível 
para venda das 9h às 16h.
Coletores - Durante toda a sema-
na, no hall de entrada do edifício-
-sede, serão disponibilizados co-
letores para a coleta seletiva de 
resíduos recicláveis (plástico, me-
tal, papel, vidro, eletroeletrônicos). 
A Estante Solidária também estará 
no hall de entrada à espera de 
novos livros. Doe livros em bom 
estado e fique à vontade para ler 
um também!

Faculdade Integrada Barros de 
Melo. 


