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STI promove capacitação para desenvolvimento de relatórios do PJe no BI

TRE-PB
de Junho

QUINTA Aniversariantes

Semana do Meio Ambiente: mais de 900 
kg de resíduos sólidos foram coletados
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eflexões sobre questões 
ambientais, debates so-

bre sustentabilidade e arre-
cadação de mais de 900 kg 
de resíduos sólidos, além de 
várias ações para conscien-
tizar tanto o público interno 
quanto externo da Corte. Esse 
foi o saldo final da Semana 
do Meio Ambiente, promo-
vida pelo Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região - TRF5, 
entre os dias 3 e 7 de junho. O re-
latório das atividades apresentou 
as ações desenvolvidas durante o 
período, bem como os resultados 
alcançados, com destaque para os 
números da coleta seletiva: foram 
921,6 kg de materiais recolhidos, 
sendo 729,3kg de papel, 89,2kg de 
papelão, 53,9kg de eletroeletrô-
nicos, 24kg de plástico, 20,8kg de 

R

A Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação do TRF5 promove, até 
amanhã (28), uma capacitação para 
servidores da área de tecnologia 

Dica cultural

da informação das Seções Judiciárias 
de Pernambuco, Alagoas e Sergipe. 
O objetivo é treinar os representan-
tes das seccionais para desenvolver 

vidro e 4,4kg de metal. Os metais, 
plásticos e vidros foram destina-
dos, ontem (26), para a Coopera-
tiva de Trabalho de Catadores de 
Resíduos Sólidos Recicláveis - Co-
opagres; os papéis serão doados 
à ONG Moradia e Cidadania; os 
eletroeletrônicos serão encami-
nhados para o Centro de Recon-
dicionamento de Computadores 

do Recife – CRC e os livros e 
revistas foram disponibilizados 
na Estante Solidária do TRF5, 
no térreo do edifício-sede. O 
relatório apresentou, ainda, 
o resultado do I Concurso de 
Sustentabilidade, a inserção 
de várias ideias sustentáveis 
no Banco de Boa Práticas e os 
registros das atividades reali-
zadas durante o evento. 
Descarte correto – Descartar 

materiais recicláveis corretamente 
é uma ação que pode e deve fazer 
parte do dia a dia de todos, tan-
to em suas residências como no 
trabalho. Separar o lixo orgânico 
do reciclável já é um bom começo. 
E descartar os recicláveis nos cole-
tores adequados faz diferença não 
só para quem recolhe o lixo, mas 
para todo o planeta.

relatórios do Processo Judicial Ele-
trônico (PJe) na plataforma Busi-
ness Intelligence (BI), com o padrão 
adotado pelo Tribunal. A ideia é 

O Pleno do TRF5 elegeu, por 
maioria, os juízes federais Rogé-
rio Roberto Gonçalves de Abreu 
e Sérgio Murilo Wanderley 
Queiroga como representantes 
da magistratura federal no Tri-
bunal Regional Eleitoral da Pa-
raíba (TRE-PB). Abreu ocupará a 
vaga de titular, enquanto Quei-
roga será o suplente. A eleição 
ocorreu na sessão do dia 19/06.

Estação do Cais
A dica para esta sexta (28) é curtir 
o show da banda Estação do Cais, 
no Poço das Artes (Rua Álvaro Ma-
cedo, 54, Poço da Panela), a partir 
das 20h30. O grupo é formado 
por três servidores do TRF5: André 
Garcia, Valfrido Santiago e Lúcia 
Carvalho, aniversariante do dia. O 
couvert custa R$ 15. 

que, após o treinamento, os servi-
dores repliquem os conhecimentos 
na capacitação com as respectivas 
equipes nas Seções de origem.

Forró
O São João acabou, mas os feste-
jos juninos continuam com as co-
memorações do São Pedro. Ama-
nhã (28), o Sítio da Trindade segue 
com programações a partir das 
19h. Sobem ao palco Ivan Ferraz, 
Josildo Sá, Fabiana Azevedo de 
Meneses e Santanna, o cantador. A 
entrada é gratuita. 


