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A

Meio Ambiente
Um litro de óleo polui cerca de 10 

mil litros de água limpa. Faça a 
sua parte: não despeje o resíduo 

no ralo da pia da cozinha.

Expediente desta sexta-feira será alterado

de Julho3
QUINTA

Nova edição da revista Argumento já está disponível
Ana Letícia de Oliveira Souza
Gab. Des. Federal Francisco Cavalcanti
Rondon Veloso da Silva
Gab. Des. Federal Vladimir Carvalho
Joaquim Correia de Azevedo
Manut. Ar Cond.

Aniversariantes

manhã (4), o expediente na TRF5 e nas seis seções judi-
ciárias vinculadas (Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do 
Norte, Ceará, Alagoas e Sergipe) será das 9hs às 15hs, em 

razão do jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2014. 
De acordo com o Ato nº 00250, do dia 23/04/2014, assinado 
pelo presidente do TRF5, desembargador federal Francisco 
Wildo, a redução do horário será compensada nos dias úteis 
subsequentes, mediante critério a ser estabelecido pelas che-
fias imediatas. O Ato prevê, ainda, que as regras estabelecidas, 
no âmbito da sede do TRF5, destinam-se à Presidência, à Di-
retoria Geral e suas Secretarias, inclusive o setor de Protocolo. 
Quanto aos gabinetes, o funcionamento fica a critério dos 
desembargadores federais. O documento estabelece, também, 
que os prazos processuais, cujos vencimentos recaiam neste 
dia, ficam prorrogados para o primeiro dia útil subsequente.

TRF5 
encaminha 
lâmpadas para 
reciclagem

Asserjufe-PE no 
Facebook

A edição nº 7 da Revista Argu-
mento, uma publicação do Tri-
bunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5, produzida pela 
Divisão de Comunicação Social, já 
está disponível para distribuição. 
Nesta edição, a reportagem prin-
cipal é dedicada ao debate sobre 
as conquistas e os aprendizados 
com a Copa do Mundo 2014, com 
foco na Lei Geral da Copa (Lei nº 
12.663/12). Aproveitando o tema, 
o belo ensaio fotográfico dessa 

edição é sobre futebol de várzea, 
feito pelo fotógrafo Beto Figueroa, 
que, gentilmente, nos emprestou 
seu olhar sensível sobre esse tra-
dicional jogo do povo brasileiro. 
E como 2014 também é ano de 
Eleições, a revista apresenta um 
debate sobre direito eleitoral, com 
os desembargadores eleitorais Pau-
lo Roberto de Oliveira Lima e José 
Fernandes de Lemos, ex-presidente 
do Tribunal Regional Eleitoral de 
Pernambuco (TRE/PE). A Argumen-

to traz, ainda, um arti-
go do desembargador 
federal Manoel Erhardt 
sobre benefícios so-
ciais para pessoas com 
deficiência, o perfil do 
desembargador federal 
Geraldo Apoliano e o 
conto “Herança”, assi-
nado pelo desembar-
gador federal Vladimir 
Carvalho, entre outras 
matérias.

A Associação dos Servidores da 
Justiça Federal (Asserjufe-PE) está 
convidando os associados a cur-
tirem sua página no Facebook 
(www.facebook.com.br/asserjufe.
asserjufe).  Lá, os servidores pode-
rão conferir a galeria de fotos dos 
eventos promovidos pela associa-
ção, além dos benefícios que são 
oferecidos aos associados. Mais 
informações com Cristiane, pelo 
ramal 9581.

O TRF5, através da Subse-
cretaria de Infraestrutura 
e Administração Predial 
(SIAP), encaminhou, na 
manhã de ontem, um total 
de 759 lâmpadas fluorescentes 
queimadas para descaracteri-
zação. No processo, realizado 
por uma empresa especializada, 
as lâmpadas são trituradas e os 
fragmentos de pó fosfórico, o 
vidro e o mercúrio são separa-
dos. Em seguida, os resíduos são 
enviados para o aterro sanitário 
industrial na BR- 101. De acor-
do com supervisor da Seção de 
Serviços Gerais e Meio Ambien-
te da SIAP, Antonio Macedo, 
no acumulado, desde 2010, o 
TRF5 já encaminhou um total de 
7.812 lâmpadas queimadas para 
reciclagem. 


