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Permuta

Festa de confraternização do TRF5 
será no dia 18/12

Curso on-line 
sobre gestão 
socioambiental

de Novembro

TERÇA

Aniversariantes

TRF5 doa mais de 600kg de 
material reciclável

Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 doou, ontem 

(11), mais de 600kg de material re-
ciclável à Cooperativa de Trabalho 
de Catadores de Resíduos Sólidos 
Recicláveis – Copagres, em mais 
uma ação de incentivo à coleta 
seletiva, com o adequado descarte 
do lixo produzido. De acordo com 
a Seção Socioambiental do TRF5, 
de outubro até agora, foram re-
colhidos 91kg de plástico, 224kg 
de vidro, 38kg de metal e 295,5kg 
de papel. Todo o material foi trazi-
do pelos servidores e a separação 
adequada do lixo contou com um 
reforço especial dos terceirizados 
que participam da gincana da cole-

O

A data para a festa de confrater-
nização do TRF5 já está definida: 
18 de dezembro. Mais uma vez, 
a comemoração será realizada a 
partir das 19h, na esplanada da 
Ampliação, com vistas para o Rio 
Capibaribe e buffet da Arcádia. 
Este ano, a animação ficará por 

Juíza Federal Danielli Farias 
Rabêlo Leitão Rodrigues 
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Gabinete des. fed. Edilson Nobre Jr.
Albertino Inácio de Lima 
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Informática

A servidora Maria Eduarda 
Quirino Braga, do Tribunal 

Regional do Trabalho da 11ª 
Região – TRT11, tem interesse 
em redistribuição do cargo de 

Analista Judiciário-Área Ju-
diciária, com permuta para o 
TRF5. Os interessados podem 
entrar em contato com a ser-

vidora no número (83) 98770-
2224 ou pelo email maria.

braga@trt11.jus.br 

conta do DJ Nando e da canto-
ra Nena Queiroga. As senhas de 
adesão estão disponíveis, até o dia 
14/12, no Núcleo do Cerimonial, 
no 15º andar, e custam R$ 120 
(sem bebida alcoólica – refrige-
rante, suco e água estão incluídos 
no buffet) e R$ 150 (com chopp 

ta seletiva, ideali-
zada por Marinilza 
Silva, terceirizada 
do serviço de lim-
peza do Tribunal. A 
competição fun-
ciona da seguinte 
forma: em duplas, 
os auxiliares de 
serviços gerais que trabalham em 
cada andar do edifício-sede cole-
tam os materiais recicláveis e, no 
final de cada semana, tudo é pesa-
do. Vence a dupla com maior arre-
cadação. A cada edição, os vence-
dores recebem brindes.
Benefícios – Além dos benefícios 
ambientais, a coleta seletiva tam-

bém tem um impacto social, já que 
possibilita a inclusão pelo trabalho, 
assegurando emprego aos catado-
res de material reciclado. As ações 
também estão em consonância 
com a Resolução nº201/2015, do 
Conselho Nacional de Justiça, que 
dispõe sobre as atividades socio-
ambientais no Poder Judiciário.

O Superior Tribunal de Justiça está 
oferecendo o curso a distância 
Introdução à Gestão Socioambien-
tal, com o objetivo de promover 
conhecimentos e práticas para que 
os cidadãos atuem como agen-
tes transformadores por meio da 
responsabilidade socioambiental. 
Estão sendo ofertadas 400 vagas. 
O curso tem carga horária de 15 
horas-aula e as inscrições estão 
abertas das 13h desta terça-feira às 
19h de amanhã (13).  (Com infor-
mações da Ascom/STJ).

A servidora Analandia Leite, do 
gabinete do desembargador fede-
ral Fernando Braga, anuncia oferta 
de aluguel de apartamento de 128 
m2, em Boa Viagem. O imóvel dis-
põe de três quartos, sala de estar 
e jantar, dependência completa 
de serviço, varanda e vista para o 
mar (da varanda aos quartos). O 
apartamento fica localizado na Rua 
Barão de Souza Leão, n° 221, bloco 
A, apto. 901. O valor do aluguel, 
incluindo taxa condominial e IPTU, 
é de R$1.900,00. Os telefones para 
contato são: 3425-9993/ 99978-
7622 / 98890-2052.

Em eventos com aglomerações, 
esteja atento a meliantes e opor-
tunistas. Verifique frequentemen-
te se sua bolsa está fechada e se 
não há materiais em bolsos proje-
tados para fora.

Devassa). Os valores para acom-
panhantes são os mesmos. Quem 
preferir, também pode levar a 
bebida de sua preferência.

Proteja-se
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