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JFSE entrega obras de reforma da 6ª Vara Federal 

5ª Região escolhe nome para o programa de Fevereiro

SEGUNDA Autogestão em Saúde

Sustentabilidade

TRF5 lança campanha para reduzir 
consumo de copos descartáveis

Foto: Ascom/JFSE

Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 está lançan-

do uma campanha, coordenada 
pela Seção Socioambiental, para 
reforçar o uso de canecas, por 
magistrados e servidores, em subs-
tituição aos copos plásticos. A ideia 
é que sejam utilizadas as canecas 
doadas pelo Tribunal ou aquelas 
de “estimação” guardadas em casa, 
para reduzir, ainda mais, o con-
sumo de descartáveis nas depen-
dências da Corte. Entre as ações 
da campanha, intitulada “Adote 
uma Caneca”, está a veiculação 
de cartazes em locais estratégicos 
do edifício-sede e dos Anexos, 
além de envios de e-mail marke-
ting. Também serão publicados 
textos educativos, durante o mês 
de fevereiro, na Coluna Socioam-
biental, veiculada, semanalmente, 
no Jornal Mural. Nos Gabinetes, já 
estão sendo distribuídos kits com 
32 copos e 6 xícaras. A campanha 
está alinhada ao Plano de Logística 
Sustentável (PLS), que estabelece 
práticas de sustentabilidade e ra-
cionalização dos gastos e proces-

O

Foi realizada, na última sexta-
-feira (31/01), a solenidade de 
entrega das obras de reforma 
da 6ª Vara Federal de Sergipe 
- Subseção Judiciária de Itabaia-
na. A cerimônia contou com a 
presença do presidente do TRF5, 
desembargador federal Vladimir 
Carvalho, itabaianense e patrono 

Adesivo dos veículossos na Administração Pública.
Consumo - De acordo com a 
Seção Socioambiental, um dos 
indicadores do PLS era reduzir, 
até 2018, 50% do consumo de 
copos descartáveis em relação 
ao ano de 2015. Em 2017, essa 
meta foi atingida para os copos 
de água (200ml). Em 2019, o 
Tribunal alcançou uma redução 
em torno de 86%, comparada ao 
ano referência 2015. Com rela-
ção aos copos de café, de 50ml, 
embora a meta não tenha sido 
atingida, seu índice de consumo 
tende a cair. 

do fórum, e do corregedor regio-
nal, desembargador federal Carlos 
Rebêlo. “É uma honra integrar a 
história da Subseção Judiciária 
de Itabaiana, onde fui o primeiro 
juiz, em caráter provisório. É uma 
satisfação ter uma sede deste 
nível”, ressaltou o presidente do 
TRF5. Rebêlo, por sua vez, desta-

Juiz Federal 
Gilton Batista Brito

SJSE

Adna Bandeira Lins
Gab. Des. Fed. Paulo Roberto de O. Lima

Aniversariantes

A Justiça Federal da 5ª Região 
escolheu o nome TRFMED para 
o programa de Autogestão em 
Saúde na enquete virtual realiza-
da com magistrados e servidores 
ativos e inativos e também pen-
sionistas. A votação aconteceu no 
hot site dedicado ao programa de 
Autogestão em Saúde, entre os 
dias 27 e 31 de janeiro, por meio 
do preenchimento do e-mail fun-
cional ou do CPF. Seis alternativas 

A partir de hoje, só podem acessar 
os estacionamentos do edifício-
-sede do TRF5 e da Esmafe os 
veículos cadastrados de servidores, 
estagiários e terceirizados que es-
tejam com adesivo de identificação 
fixado no para-brisa do automóvel. 
A medida atende à Instrução Nor-
mativa Nº 4/2019, da Diretoria Ge-
ral. Para mais informações e novos 
cadastros, entrar em contato com a 
Subsecretaria de Apoio Espe-
cial (SAE), nos ramais 9379 e 
9003 ou no e-mail: apoioespe-
cial@trf5.jus.br.

foram listadas na enquete: UNI-
SAÚDE JF5; JF5-SAÚDE; JUD5-
-SAÚDE; TRFMED; TRF5-Saúde; e 
JF VIDA. O programa tem o obje-
tivo de oferecer uma opção viá-
vel de plano assistencial à saúde 
para magistrados e servidores, 
dependentes e agregados. A 
expectativa é que em 1º de maio 
o plano esteja em operação. O 
hot site do programa é o http://
autogestao.trf5.jus.br.

cou a qualidade dos serviços 
prestados pela JFSE e a ho-
menagem ao presidente do 
TRF5. As obras de reforma 
totalizaram um investimento 
de R$ 1.014.734,62. As melhorias 
incluíram recuperação do telhado, 
impermeabilização da cobertura, 
limpeza da rede de esgoto, revisão 

das instalações elétricas e clima-
tização, adequação de espaços, 
pintura geral do prédio e parte 
do paisagismo. (Com informa-
ções da Ascom/JFSE).


