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Diretoria Geral reúne chefes de gabinete

Feira de orgânicos

de Junho

QUINTA

Aniversariantes

Descarte sustentável: TRF5 realiza 
doação de pneus

13/06
Geraldo Alves da Silva Júnior 
Secretaria Especial da Presidência
Allan Joaquim da Silva
SERVIS SEGURANÇA
Maria Eduarda Pedrosa Pires
Gab. Des. Federal Roberto Machado

14/06
Juiz Federal José Eduardo de 

Melo Vilar Filho 
SJCE

Adilson Ferreira de Lima 
Gab. Des. Federal Lázaro Guimarães
Ruan Silva de Melo 
Subsecretaria de Apoio Especial
Flávia Nogueira de Souza Belém 
Seção de Taquigrafia
Tatiana Vieira Cavalcanti 
Gab. Des. Federal Cid Marconi G. de Souza
Jorge Ricardo Gomes da Silva
SERVIS SEGURANÇA

15/06
Maria do Rosário Holanda Cabral 
Gab. Des. Federal Fernando Braga

16/06
Pedro Dias de Oliveira Filho
Diretoria Geral
Regina Célia dos Santos
Núcleo de Assistência à Saúde
Priscila Melo Rodrigues Mariz
Gab. Des. Federal Alexandre Luna

Tribunal Regional Federal da 
5ª Região - TRF5 realizou, 

ontem (12), uma doação de 105 
pneus para uma unidade montada 
da Polícia Militar de Pernambuco 
(PMPE). A unidade militar vai reu-
tilizar o material para sinalização 
e montagem de obstáculos nos 
treinamentos de saltos com cava-
los. De acordo com o diretor da 
Subsecretaria de Apoio Especial, 
José Luiz Jaborandy, os pneus fa-
ziam parte da frota de veículos do 
TRF5, mas foram sistematicamente 
trocados e, para evitar que fos-
sem descartados incorretamente 
no meio ambiente, foram doados 
à PMPE. “É bom para o meio am-
biente, para quem vai receber o 
material e para nós, que organiza-

O

Chefes de gabinete do TRF5 
reuniram-se, ontem (12), com o 
diretor-geral do Tribunal, Edson 
Santana, e com a diretora da 
Secretaria Administrativa, Sora-
ria Caio. Na pauta, temas como 
capacitação de servidores, 

Dica cultural
de redes de esgotos e inundações. 
Quando expostos à luz solar e às 
chuvas, os pneus começam a se 
desfazer e contaminam a atmos-
fera e ecossistemas inteiros, com 
seus líquidos e gases. Além disso, 
também ajudam a proliferar diver-
sas doenças, como dengue, malária 
e febre amarela.

mos melhor as nossas 
instalações, descartan-
do objetos que não 
serão mais utilizados”, 
destacou Jaborandy. A 
supervisora da Seção 
Socioambiental, Laís 
Rodrigues, também 
acompanhou a ação. 
Consequências – Você 
já imaginou os inú-
meros danos que um pneu pode 
causar à natureza? Estima-se que 
o tempo de decomposição desse 
material seja de mais de 600 anos 
e seu descarte de forma incorreta 
pode gerar uma série de conse-
quências sociais, financeiras, am-
bientais e sanitárias, como poluição 
dos rios e do solo, entupimento 

plano de sustentabilidade (econo-
mia de materiais de expediente e 
otimização dos recursos), plane-
jamento estratégico, teletrabalho, 
ambientação dos estagiários de 
nível superior, entre outros. Tam-
bém participaram da reunião o 

assessor de Gestão Estra-
tégica, Magnus Medeiros, 
a supervisora da Seção 
Socioambiental, Laís Ro-
drigues, e Luiz Eduardo 
Bandeira, da Subsecretaria 
de Pessoal. 

Encontro de Gestores - Diretores de Se-
cretaria de Gestão de Pessoas da Justiça 
Federal da 5ª Região estão reunidos, até 
amanhã (14), em Brasília, nos eventos 
“Encontro com as Bases”, do Conselho da 
Justiça Federal, e “II Encontro Nacional 
de Gestores de Pessoas do Poder Judici-
ário”, promovido pelo Conselho Nacional 
de Justiça. O TRF5 está sendo represen-
tado pelo diretor da Subsecretaria de 
Pessoal, Onaldo Mangueira.

Forró
Ainda faltam alguns dias para o 
São João, mas os festejos juninos 
já estão a todo vapor. Hoje (13), a 
partir das 17h, vários sanfoneiros se 
concentram na Rua da Moeda e de-
pois seguem em direção à Praça do 
Arsenal, na 15ª Caminhada do Forró.

A feirinha de orgânicos, que nor-
malmente acontece todas as 
sextas-feiras, será antecipada, ex-
cepcionalmente, para hoje (13). 
Os produtos ficam disponíveis no 
quiosque localizado no estaciona-
mento do TRF5.


