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C omeçou ontem (5) a Semana Nacional 
do Meio Ambiente e o TRF5 aproveita 
a data simbólica para apresentar sua 

cultura de respeito e valorização ao ver-
de - que dura o ano inteiro. A diretora da 
Secretaria Administrativa, Sorária Caio, fala 
que a gestão ambiental se tornou um dos 
princípios do planejamento estratégico do 
Tribunal. “Pensar o meio ambiente e formas 
de preservá-lo é um valor que vem se incor-
porando ao Tribunal há muito tempo”. Esta 
semana, veremos no TRF Hoje algumas das 
ações socioambientais que fazem parte da 
rotina do Tribunal, como a redução do con-
sumo de papel.

Ações no TRF5 ajudam a preservar o meio ambiente
Papel – Segundo a 
reprografia, 400 mil 
cópias eram feitas 
no ano de 2003. De 
janeiro a maio deste 
ano, foram reproduzi-
das menos de 71 mil, 
fruto de um trabalho 
de conscientização 
dos servidores. Hoje, 
portarias e boletins 
administrativos só são 
enviados por meio 
eletrônico. Proces-
sos administrativos 

O presidente do TRF5, desembargador 
federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, 
recebe hoje (6), às 15h, no Plenário da As-
sembleia Legislativa de Alagoas, a Comenda 
Tavares Bastos, reconhecimento oferecido 
pelo legislativo alagoano a autoridades e 
personalidades que tenham prestado rele-
vantes serviços ao desenvolvimento daque-
le estado. A honraria está sendo concedida 
através de um projeto de Lei proposto pelo 
deputado Temóteo Correia, para quem o 
desembargador “é uma pessoa de inestimá-
veis serviços prestados a Alagoas”.

Na última quinta-fei-
ra (2), 13 funcioná-
rios terceirizados do 
TRF5 concluíram o 
Ensino Médio graças 
ao Programa Teles-
sala, uma parceria 
entre o Tribunal e a 
Secretaria de Educa-
ção (Seduc-PE). A cerimônia de conclusão 
foi realizada na Esmafe5 e o presidente do 
TRF5, Paulo Roberto de Oliveira Lima, fez 
questão de prestigiar o evento. “O apren-
dizado não se conquista nunca. Há sempre 
um desafio, pois quanto mais se tem o 

TRF5 forma mais uma turma do Telessala Presidente do TRF5 recebe 
Comenda Tavares Bastos

também, através do Fluxus. 
E ainda tem o PJe, que pos-
sibilita o encaminhamento 
de processos por meios 
digitais. Soraria informa que 
90% das resmas que são 
adquiridas para o Tribunal 
são de papel reciclado que, 
depois de utilizado, vai 
para a máquina fragmentadora, 
onde é prensado e enviado para a 
ONG Moradia e Cidadania. O re-
síduo é reciclado e a renda obtida 
é revertida para ações sociais da 
comunidade do Pilar.

conhecimento, mais 
se procura”, ressal-
tou. Representando 
o patrono da turma, 
desembargador Ge-
raldo Apoliano, que 
não pôde compare-
cer por problemas de 
saúde, o diretor-geral 

do TRF5, Marcos Netto, leu a mensagem 
na qual o patrono incentiva novas con-
quistas por parte dos concluintes: “Mirem 
sempre horizontes largos; não se acanhem 
e nem se intimidem. Os horizontes desco-
nhecem fronteiras”.

A Subsecretaria de Tecnologia da Infor-
mação, preocupada com a transição dos 
processos judiciais e administrativos para 
o ambiente virtual, através dos sistemas 
PJe e Fluxus, contratou uma consultoria 
em avaliação de segurança do ambiente 
tecnológico do TRF5. A empresa mostrou 
um primeiro resultado da análise na última 
quinta-feira (2), na sala da Turma Sul, para 
vários diretores e chefes de gabinetes. Na 
ocasião, foram explicitadas as preocupa-
ções com a segurança do ambiente tec-
nológico e das informações do Tribunal. A 
Subsecretaria está encarregada de imple-
mentar as recomendações da consultoria.

Segurança tecnológica

A Festa Junina da ASSERJUFE-PE, 
intitulada Forró da Véia Cega, será 
realizada amanhã, às 20h, no Círculo 
Militar do Recife. Antonio Paulino e 
Forró Tora Aço animam o arraial. In-
formações com Cristiane Oliveira, no 
ramal 9581.

Arrastapé


