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Prevenção ao uso de drogas é tema de palestra para aprendizes do TRF5

de Junho
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oleta seletiva, 
reciclagem, rea-

proveitamento, sus-
tentabilidade. Du-
rante toda a semana, 
esses serão temas 
frequentes na rotina 
do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região 
- TRF5, que iniciou, 
ontem (3), a Semana do Meio 
Ambiente. Até o próximo dia 7, 
várias atividades serão desenvol-
vidas, com o principal objetivo de 
conscientizar magistrados, servi-
dores, estagiários e terceirizados 
da Corte sobre a importância do 
meio ambiente. A abertura da pro-
gramação contou com a presença 
do presidente do TRF5, desembar-
gador federal Vladimir Carvalho, e 
do corregedor-regional, Carlos Re-
bêlo, além de diretores e servido-
res da Corte. Na ocasião, o diretor-
-geral do Tribunal, Edson Santana, 
realizou a leitura da Portaria nº 
4/2019, que altera a Comissão de 
Gestão Socioambiental, integran-
do novos servidores ao grupo. O 
primeiro dia de atividades contou 
também com uma palestra com o 
tema “A sensibilização quantos às 
questões ambientais e o processo 

C

Os estagiários de nível médio do 
TRF5 assistiram, na tarde de ontem 
(3), a uma palestra sobre preven-
ção ao uso de drogas, realizada no 
auditório da Escola da Magistratu-
ra Federal da 5ª Região (Esmafe). 
Durante uma hora, os aprendizes 
conheceram a natureza das dro-
gas e as consequências do seu 
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uso, por meio de dados e vídeos de 
especialistas comentando o assun-
to. “Transmitir essas informações 
é uma estratégia importante de 
prevenção. Essa atitude também é 
mais efetiva e eficaz do que apenas 
proibir o uso entre eles”, explicou 
a palestrante Adriana Correia da 
Luz, da Secretaria de Prevenção às 

Drogas de Pernambuco. O evento 
foi uma ação conjunta da Seção de 
Acompanhamento de Estágio de 
Nível Médio do TRF5, que promove 
encontros periódicos para o acom-
panhamento socioeducativo dos 
adolescentes, com o Núcleo de As-
sistência a Saúde (NAS), dentro do 
programa “De Bem com a Vida”. O 
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diretor-geral do TRF5, Edson San-
tana, também prestigiou a ação.

Treinamento - Servidores do TRF5 
e das Seções Judiciárias vinculadas 
participaram, ontem (3), do primeiro 
dia de treinamento para a utilização 
do Sistema de Execução Penal Ele-
trônica Unificado – SEEU. Os encon-
tros são coordenados por represen-

tantes do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), e o TRF5 
será o primeiro dos tribunais 
regionais federais a implantar 
o sistema. “O SEEU permite 
uma gestão eletrônica de 
todos os dados relacionados 
à execução penal, uma gestão 

eficaz, possibilitando ao magistrado 
o acompanhamento, em tempo real, 
da situação de cada um dos proces-
sos de execução penal”, explicou o 
coordenador dos trabalhos de im-
plantação do sistema, juiz Oswaldo 
Soares Neto.

O presidente e o corregedor-
-regional do TRF5, desem-
bargadores federais Vladimir 
Carvalho e Carlos Rebêlo, res-
pectivamente, e a juíza federal 
auxiliar da Presidência, Joana 
Carolina Lins Pereira, realizaram vi-
sita de cortesia, na tarde de ontem 
(3), ao diretor do Foro da Justiça 
Federal em Pernambuco (JFPE), 
Frederico Azevedo. O encontro foi 

prestigiado por diversos magistra-
dos da seccional pernambucana.

“Sendo o último a sair da sala, 
desligue as luzes e equipamentos 
elétricos e feche todas as janelas.”

servidor José Carlos Braz Diniz; co-
leta seletiva; e I Concurso Sustenta-
bilidade, cujo resultado será divul-
gado na sexta-feira (7). Já a Estante 
Solidária saiu temporariamente 
do 16º andar e está disponível no 
hall de entrada da Corte. Quem 
tiver um livro em bom estado pode 
deixar na estante como doação. E 
quem quiser também pode pegar 
uma obra. O importante é compar-
tilhar!

de coleta seletiva”, ministrada pelo 
servidor Aleksándros de Souza. Em 
seguida, representantes da ONG 
Moradia e Cidadania ensinaram 
como transformar garrafas pets 
em jarros. 
Origami, concurso e Estante So-
lidária - A programação continua 
durante toda a semana com várias 
atividades: exposição de objetos 
feitos com material reaproveitado 
e de peças em origami, feitas pelo + Leia mais: www.trf5.jus.br


