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QUARTA

O

Meio Ambiente

Um ar condicionado sujo represen-
ta 158 quilos de gás carbônico a 

mais na atmosfera por ano.
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TRF5 cria Comissão Socioambiental

Procurador e representantes da AGU e das Forças Armadas visitam o TRF5

Cadastramento 
biométrico

JFPE abre seleção 
para estagiários

Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região-TRF5 

instituiu a Comissão Socioam-
biental Permanente (CSP) para 
cuidar de assuntos relaciona-
dos à preservação e recupera-
ção do meio ambiente. A Co-
missão, de caráter consultivo, 
fiscalizador e deliberativo, terá 
como foco estabelecer dire-
trizes, objetivos e metas des-
tinadas ao planejamento das 
atividades relacionadas à redução 
do consumo, melhoria do geren-
ciamento dos resíduos sólidos, 
reutilização de materiais e estímu-
lo à reciclagem. A criação da CSP 
atende à Recomendação nº 11, de 
22/05/07, do Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ), que atribui aos 
tribunais a responsabilidade de 
instituírem comissões ambientais 
com o objetivo de planejar, acom-
panhar e elaborar medidas focadas 
ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado. A instalação oficial da 

CSP ocorrerá hoje, às 16h, na 
Secretaria Administrativa. Na 
ocasião, os integrantes vão 
discutir sobre a gestão socio-
ambiental no TRF5. 
Composição - Criada através 
do Ato nº 476/2013, assina-
do pelo presidente do TRF5, 
desembargador federal Fran-
cisco Wildo, no último dia 
10/09, a Comissão será coor-
denada pelo titular da Secre-

taria Administrativa. A Comissão 
ainda será composta pelos titula-
res das Subsecretaria de Pessoal, 
Infraestrutura e Administração 
Predial (SIAP), Material e Patrimô-
nio (SMP) e Orçamento, Finanças e 
Contabilidade (SOFC).

O presidente do TRF5, desembar-
gador federal Francisco Wildo, 
recebeu, na tarde de ontem, o 
chefe da Procuradoria Regional 
da União da 5ª Região, Rodrigo 
Cunha Veloso, que veio ao TRF5 
acompanhado pelo coordenador 
geral de Assuntos Militares da 
Advocacia Geral da União (AGU), 

Rodrigo Becker, e por representan-
tes das Forças Armadas – Exército, 
Marinha e Aeronáutica-, além de 
assessores jurídicos. Eles vieram 
ao TRF5 para discutir com os de-
sembargadores federais assuntos 
relacionados com as ações que 
envolvem os militares. Além da 
Presidência, a comitiva esteve nos 

gabinetes dos desembargadores 
federais Edilson Nobre (vice-
-presidente do TRF5), Marcelo 
Navarro e Francisco Queiroz. 
Hoje e amanhã, eles estarão nos 
gabinetes dos desembargado-
res federais Luiz Alberto Gurgel, 
Manoel Erhardt, Fernando Braga 
e Margarida Cantarelli.

Quem ainda não fez o cadastra-
mento eleitoral biométrico pode-
rá fazê-lo no posto avançado do 
Tribunal Regional do Trabalho da 
6ª Região (TRT6). De acordo com o 
diretor da Secretaria Administrativa 
do TRT6, André Pegado, o posto 
continua funcionando no 3º andar, 
das 8h às 17h. Para fazer o cadas-
tramento, é necessário que o elei-
tor compareça com os originais dos 
seguintes documentos: título de 
eleitor, carteira de identidade (RG) e 
de um comprovante de residência, 
que pode ser, por exemplo, contas 
de luz, água ou telefone em nome 
do eleitor ou parente até 2º grau.

 A Justiça Federal em Pernam-
buco (JFPE) está com inscrições 
abertas para processo seletivo 
de estagiários, nas áreas de 
Direito e de Informática. Estão 
sendo ofertadas 49 vagas, sen-
do 45 para estudantes de Direi-
to (com quatro delas reservadas 
para portadores de necessida-
des especiais), duas vagas para 
área de Sistemas e duas para 
área de Infraestrutura de Redes. 
Os interessados em participar 
do processo seletivo devem 
efetuar a inscrição através do 
site do Instituto Brasileiro para 
o Desenvolvimento Sustentável 
(Sustente). As inscrições seguem 
até o dia 21 de outubro.


