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CJF inicia auditoria no TRF5 e nas Seções Judiciárias de Pernambuco e Sergipe

de Setembro

QUARTA

Aniversariantes

TRF5 comemora Dia da Árvore
o dia 21 de setembro é 
comemorado o Dia da 

Árvore. Para celebrar a data, 
a Seção Socioambiental do 
Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 está pre-
parando algumas atividades 
internas e externas, visando a 
reforçar as iniciativas de res-
ponsabilidade social e contri-
buir para uma cultura de pre-
servação ambiental na Corte e 
nos servidores que a integram. 
No dia 20/9, estudantes do 4º 
ano da Escola do Pilar, locali-
zada na comunidade do Pilar, 
vizinha ao TRF5, farão uma visita 
à Corte. Os jovens irão aprender 
sobre o processo de composta-
gem realizado no Tribunal (lixo 
orgânico transformado em adubo 

N

Tiveram início, ontem (3), os trabalhos 
de auditoria que serão realizados pelo 
Conselho da Justiça Federal (CJF) no 
âmbito do Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região – TRF5 e das Seções 
Judiciárias de Pernambuco e Sergipe. 
O presidente do TRF5, desembargador 
federal Vladimir Carvalho, a juíza auxi-
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serão auditadas as áreas de  Licitações 
e Contratos, Sustentabilidade e Pesso-
al. As auditorias consistem em verificar 
o andamento da gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial das unidades 
da Justiça Federal, levando em con-
sideração questões como legalidade, 
legitimidade e eficiência.

liar da Presidência, Joana Carolina Lins 
Pereira, e diretores de várias unidades 
da Corte participaram da abertura das 
atividades. O secretário de Auditoria 
Interna do CJF, Manuel dos Anjos, tam-
bém esteve presente. “Agradeço pela 
forma cordial como estamos sendo re-
cebidos”, elogiou. Até quinta-feira (5), 
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para os jardins) e plantarão mudas 
de plantas. Para encerrar as ativi-
dades, eles irão confeccionar um 
painel alusivo à data, que ficará 
exposto no TRF5, e participarão 

de um lanche. Em alusão à 
data, a Seção Socioambien-
tal também retoma a coluna 
semanal no Jornal Mural TRF 
Hoje (nas quartas-feiras), com 
a publicação de textos com 
temas voltados para o consu-
mo x economia de papel. 
Ganhe uma muda! – A pro-
gramação também contará 
com a entrega de mudas para 
magistrados, servidores, es-
tagiários e terceirizados do 
TRF5. Serão entregues mudas 
para as 100 primeiras pessoas 
que enviarem à Seção Socio-

ambiental (socioambiental@trf5.
jus.br) uma foto delas em contato 
com a natureza ou que encami-
nhem uma frase sobre o Dia da 
Árvore até o dia 16/9.

Reuniões – Diretores e servidores 
das áreas de Gestão Estratégi-
ca, Administrativa e Tecnologia 
da Informação participaram, nos 
últimos dias 28, 29 e 30/08, da 2ª 
Reunião Preparatória para o XIII 
Encontro Nacional do Poder Judi-
ciário, promovida pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), no Tri-
bunal Superior Eleitoral, e do En-
contro com as Bases, promovido e 
realizado no Conselho da Justiça 
Federal (CJF). Ambos os eventos 
ocorreram em Brasília/DF.

Você conhece as fases da produ-
ção do papel? A madeira é corta-
da em pequenos pedaços e, em 
seguida, é cozida, formando uma 
massa, da qual são retiradas im-
purezas. Depois, são acrescenta-
dos químicos para deixar o papel 
branquinho. A última fase é quan-
do essa massa é seca e prensada, 
formando as folhas. Mas, para 
fabricar uma tonelada de papel é 
preciso derrubar de 10 a 20 árvo-
res, que têm entre 6 a 7 anos de 
idade. Por isso, reduza o consumo 
de papel. Entre na onda digital. Só 
imprima o que, de fato, é neces-
sário; se comprar papel, que seja 
apenas de madeira de refloresta-
mento (árvores que são plantadas 
para este fim e que, depois de 
derrubadas, outras são plantadas 
em seu lugar).
Fonte: Fatima Jussara V. Martins e Maria Angéli-
ca F. Oliveira –  (Re)significando o uso consciente 
do papel no material impresso.


