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Cerca de 30 mil folhas de papel foram economizadas 
com redução de cópias no TRF5

Site do TRF5 ganha avaliação positiva Argumento em circulação

Concurso do TRF5

JFCE e o Programa 
“Ciência sem 
Fronteiras”

Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 vem, anu-

almente, diminuindo o número de 
cópias que são solicitadas ao setor 
de reprografia. De acordo com o 
responsável pelo setor de Repro-
grafia, Clóvis Araújo, nos últimos 
três anos, o TRF5 teve uma dimi-
nuição significativa no número de 
cópias. Em 2010, o total de folhas 
xerocadas foi de 238.454; no ano 
seguinte foram 189.585; e no ano 
passado, 159.760, quase 30 mil 
a menos em relação a 2011. “Os 

números são expressivos, demons-
trando que as cópias realizadas no 
setor vêm caindo, ano a ano. É di-
fícil reduzir a zero, mas continuare-
mos a tarefa de ajudar a natureza, 
preservando as árvores que, com 
certeza, seriam derrubadas para 
confecção de celulose e papéis, 
que seriam utilizadas para impres-
são”, ressaltou Clóvis Araújo.
Consciência ecológica - A redu-
ção é fruto de um planejamento 
que vem sendo posto em práti-
ca por todo o TRF5, desde 2005, 

com o incentivo da 
Administração e do 
Comitê de Gestão 
Ambiental. Com a 
colaboração dos 
diversos setores do 
Tribunal, foram re-
duzidas as cópias 
de inúmeras publi-
cações, a exemplo 
da clipagem de jor-
nais, produzida diariamente pela 
Divisão de Comunicação Social. 
Clovis Araújo lembrou que tam-

bém foram 
reduzidas 
as cópias de 
publicações 
de julgados e 
de processos, 
trocando-as 
por material 
digitalizado, 
e que for-
mulários de 

papel, antes utilizados em diversos 
setores, foram substituídos pelos 
eletrônicos.

O site do TRF5 obteve uma 
análise satisfatória do Grupo de 
Pesquisa em Governo Eletrôni-
co, inclusão digital e sociedade 
do conhecimento, da Universi-
dade Federal de Santa Catarina 
(UFSC). Na avaliação, se consta-
tou que o site possui agradável 
layout e ótimo fluxo de infor-
mações, com destaque para a 
facilidade de acesso a consultas 

de processos a partir da home 
page. Oportunamente, a Divisão 
de Comunicação Social ressal-
ta que no período de 2011 a 
2013, foram publicadas mais de 
770 matérias na área destinada 
ao setor (Agência de Notícias). 
Entre os anos de 2009 a 2011, 
foram divulgadas 409 matérias, 
o que aponta para um significa-
tivo aumento de publicações.

A terceira edição da Argumento 
já está circulando pelo Tribunal. A 
matéria de capa retrata um assunto 
polêmico e abordado atualmente 
na novela “Salve Jorge”, da TV Glo-
bo, o tráfico de seres humanos. A 
publicação traz reportagens que 
não se restringem ao universo 
jurídico e apostam na diversidade 
de saberes. Estão inclusas matérias 
sobre a Olimpíada Regional, o direi-
to homoafetivo, o novo Código de 

Processo Penal 
e a Lei de 
Acessibilidade, 
entre outras. 
A 3ª edição 
também conta 
com crôni-
ca, poesias e 
ensaio fotográfico. Os interessados 
em adquirirem um ou mais exem-
plares podem solicitar à Divisão de 
Comunicação, no 15° andar.

A Fundação Carlos Chagas (www.
fcc.com.br) divulgou a tabela com 
os locais, horários e datas das 
provas práticas. No próximo dia 
19/01, as provas ocorrerão apenas 
em João Pessoa, e no dia 20/01, 
além da capital paraibana, as 
provas serão realizadas também 
nas demais capitais da 5ª Região. 

A comissão do concurso estará de 
plantão nos dias 19 e 20, na sala 
do Núcleo de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos, que fica no 
anexo I (Esmafe5) do TRF5. As se-
ções judiciárias da 5ª Região tam-
bém terão servidores de plantão, 
em contato direto com o TRF5 
para quaisquer eventualidades.

A Justiça Federal no Ceará conce-
deu a liminar solicitada pelo Minis-
tério Público Federal e determinou 
à União Federal a inclusão de 20 
cursos no Programa “Ciência sem 
Fronteiras”. Agora, estudantes dos 
cursos, na maioria deles da área de 
Humanas e Sociais, poderão partici-
par da seleção que proporciona ao 
estudante estudar em outro país.


