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Presidente do TRF5 participa de sessão ordinária do CJF

Aviso

Prazo para fotos 
foi prorrogado 

de Setembro

SEGUNDA

Nova identidade funcional

AniversariantesAlunos da Escola do Pilar comemoram 
Dia da Árvore no TRF5

esponsabilidade 
social, preservação 

do meio ambiente e mui-
ta animação. Foi assim a 
manhã da última quinta-
-feira (19) para 12 alunos 
do 4ª ano da Escola do 
Pilar, vizinha ao Tribunal 
Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5. Os estu-
dantes participaram de 
uma programação espe-
cial, promovida pelo Tribunal, em 
comemoração ao Dia da Árvore (21 
de setembro). A visita dos jovens à 
Corte começou com uma apresen-
tação do jardineiro Rogério Ferreira, 
sobre o processo de compostagem 
realizado pelo Tribunal. Em segui-
da, a turma colocou “a mão na 

R

O presidente do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região – TRF5, 
desembargador federal Vladimir 
Carvalho, participa, hoje (23), da 
sessão ordinária do Conselho da 
Justiça Federal (CJF), que ocor-
rerá às 11h, na sede do órgão, 
em Brasília. Na sessão do CJF são 
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massa” e plantou algumas mudas 
nos jardim do estacionamento do 
edifício-sede. A programação con-
tou, também, com a confecção de 
um painel alusivo ao Dia da Árvo-
re, um trabalho produzido não só 
pelos jovens estudantes, mas por 
professoras e servidores que acom- + Leia mais: www.trf5.jus.br

José Mário Soares

panharam as atividades. O 
diretor-geral do TRF5, Edson 
Santana, conversou com os 
estudantes e os convidou 
para uma visita à sala da Di-
retoria. Para finalizar a pro-
gramação, os alunos recebe-
ram um lanche e recitaram 
uma poesia sobre o tema da 
árvore, no hall de entrada 
do Tribunal, junto ao painel 
elaborado por eles. 

Distribuição de mudas – Também 
como parte das ações em come-
moração ao Dia da Árvore, a Seção 
Socioambiental, com apoio do Nú-
cleo de Gestão Documental, dispo-
nibilizou para os servidores mudas 
de plantas no hall de entrada do 
edifício-sede.

do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), três outros ministros deste 
mesmo tribunal e pelos presiden-
tes dos cinco tribunais regionais 
federais (TRFs) do País. A reunião 
do Conselho será transmitida ao 
vivo pelo canal do CJF no YouTu-
be: www.youtube.com/cjf.

apreciados processos administrati-
vos referentes a servidores, magis-
trados federais e a projetos insti-
tucionais e atos normativos que 
regulamentam questões adminis-
trativas da Justiça Federal. O Cole-
giado é formado pelo presidente 
e pelo vice-presidente do CJF e 

Ele pode até 
não saber o 
seu nome, 
mas, sem 
dúvida, sabe 
o andar em 
que você 
trabalha. 
Quem utiliza 
os elevadores do hall de entrada 
no Tribunal já deve ter sido sur-
preendido por José Mário Soares 
que, de longe, já observa quem 
vem chegando e digita no painel o 
andar respectivo. A boa memória 
vai além do ambiente de trabalho. 
“Sei todas as datas de aniversá-
rio dos meus familiares e tenho 
facilidade também para decorar 
números de documentos”, reve-
lou. Há cinco anos trabalhando no 
TRF5, sendo três deles no setor de 
limpeza e dois como ascensorista, 
Soares só não abre mão de uma 
coisa: o futebol que joga todos os 
sábados e pelo menos uma vez 
por mês no domingo. Torcedor 
do Santa Cruz, adora zombar dos 
torcedores rubro-negros após 
as derrotas do Sport. “Também 
brincam comigo quando o Santa 
perde. Pior que não posso nem 
me esconder, já que todo mundo 
passa por mim quando chega ao 
trabalho”. Soares é casado e pai de 
cinco filhos: Ana Beatriz, Mayane, 
Marcelo Henrique, Augusto e Zilo, 
que até o mês passado também 
trabalhava no Tribunal, como me-
nor aprendiz.

O prazo para os servidores tira-
rem a foto para o novo modelo da 
carteira de identidade funcional foi 
prorrogado até a próxima sexta-
-feira (27). O registro será reali-
zado no setor de Fotografia da 
Divisão de Comunicação Social, no 
4º andar, das 12h às 13h30. Não é 
necessário ligar para agendar.

A sessão estendida de julga-
mento das 1ª e 3ª Turmas de 
Julgamento foi remarcada do 
dia 2/10 para o dia 16/10, às 
9h, na sala Norte, no 2º andar 
do edifício-sede.


