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Sala do Pleno conta com novo sistema de som
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trabalho realizado 
durante a Semana do 

Meio Ambiente, que acon-
teceu no mês de junho no 
TRF5, despertou em várias 
pessoas que se envolveram 
com as atividades um olhar 
diferente sobre questões 
ligadas à sustentabilidade. 
É o caso de Marinilza Silva, 
terceirizada do serviço de 
limpeza do Tribunal. A ex-
periência de ficar respon-
sável por organizar o recolhimento 
dos materiais descartados na co-
leta seletiva durante a Semana do 
Meio Ambiente levou Nilza, como 
é conhecida, a idealizar uma gin-

O

Com o objetivo de melho-
rar a qualidade do áudio na 
sala de sessões do Pleno, o 
TRF5 inaugurou, ontem (17), 
um novo sistema de som. 
Foram trocadas oito caixas 
antigas por quatro ativas 
com qualidade superior e 
uma caixa com retorno para 
os desembargadores, para 

melhor captação de som. De 
acordo com o supervisor da Se-
ção de Áudio e Vídeo do Tribu-
nal, Fernando Cunha, a ação foi 
uma modernização do sistema já 
existente. “Realizamos um apri-
moramento do sistema que já 
estava sendo utilizado, buscando 
uma melhor qualidade na pres-
tação do serviço”, explicou.

cana sustentável. Com a ajuda da 
Seção Socioambiental, ela orga-
nizou a competição, que funciona 
da seguinte forma: em duplas, os 
auxiliares de serviços gerais que 

O TRF5 deu início 
a mais uma edi-
ção da campanha 
Pilares do Bem. 
Até o dia 26 deste 
mês, o Tribunal 
estará recebendo 
cestas básicas, 
que podem ser 
deixadas no hall de entrada do 
edifício-sede. Outra opção é entre-
gar o valor equivalente no Núcleo 
de Cerimonial. A campanha acon-
tece a cada dois meses e todos os 
alimentos arrecadados são doados 
para os moradores da Comunida-
de do Pilar, vizinha ao TRF5. 

Encerram amanhã (19) as inscrições 
para o curso sobre Aposentado-
ria Especial, que será realizado na 
sede da Esmafe, entre os dias 13 e 
15/08. Para se inscrever, os interes-
sados devem enviar nome, matrí-
cula, lotação e e-mail para cursos@
trf5.jus.br. Mais informações atra-
vés do ramal 9804 ou pelo email 
ndrh-treinamento@trf5.jus.br. 

trabalham em cada andar 
do edifício-sede coletam 
materiais recicláveis, como 
plástico, vidro e metal e, 
no final de cada semana, 
tudo é pesado. Vence a 
dupla com maior arreca-
dação até o fim do mês de 
julho. Os ganhadores rece-
berão brindes, confeccio-
nados pela própria Nilza. 
Arrecadação – Até a última 
sexta-feira (12), já tinham 

sido arrecadados 32kg de plásti-
co, 6kg de metal e 54kg de vidro, 
recolhidos pelas duplas que tra-
balham no 3°, 5°, 8°, 10°, 11°, 16° 
andares e no mezanino.

Revista de  
Jurisprudência – 
Acontece hoje (18), 
às 9h, no Gabinete 
da Presidência, o 
lançamento do 
novo formato da 
Revista de Juris-
prudência (versão 
digital). A publi-
cação trará como principais mu-
danças o modelo de organiza-
ção, com os julgados elencados 

por colegiado, delibera-
ções das Turmas Amplia-
das, decisões históricas 
que marcaram a trajetória 
da Corte e fotos. O evento 
será aberto aos servidores 
que queiram prestigiar o 
lançamento. 


