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SEGUNDA

Ecos Pernambuco promove Seminário Ecocidadania Aniversariantes
Gilvan José da Silva
Subsecretaria de Apoio Especial
Luciana Porto de Araújo
Gab. Des. Federal Paulo Roberto Lima
Eduardo Machado Aragão Pereira
Gab. Des. Federal Carlos Rebêlo Júnior

projeto de capacitação do 
Ecos Pernambuco, que ao 

longo deste semestre promoveu 
diversos encontros, será concluído 
na próxima quarta (8/06), com a 
realização do Seminário Ecocida-
dania, que começa às 9h, na sala 
de reuniões da Caixa Econômica 
Federal, no Empresarial Maurício 
Brandão Mattos (Rua do Brum, 
123, Bairro do Recife). A progra-
mação inclui palestras e exibição 
de vídeo no turno da manhã. Já 
à tarde, ocorrerão as palestras “A 

Cidadania como Valor sustentá-
vel”, com o diretor de Sustenta-

bilidade da Associação Brasileira 
de Recursos Humanos – ABRH/
Ceará, Maiso Dias, e “Participação 
Pública e Governança para Sus-
tentabilidade”, com a professora 
da Faculdade ASCES – Caruaru, 
Josinês Barbosa Rabelo. Por fim, 
a coordenadora da Organização 
da Sociedade Civil de Interesse 
Público (OSCIP) Moradia e Cida-
dania, Selda Cabral, vai apresentar 
o estudo de caso da entidade, 
que reúne funcionários da Caixa 
Econômica Federal e é parceira 

Promover reflexões e atitudes 
sustentáveis. Essa é a proposta 
das obras do artista pernambu-
cano, idealizador do Movimento 
Catamisto, André Soares Mon-
teiro, que expõe suas obras, de 
hoje até sexta-feira (10), no hall 
do TRF5, dentro da Semana do 
Meio Ambiente. André vai mos-
trar 28 trabalhos, cuja técnica 
de pintura consiste em catar e 

misturar o lixo, transformando-
-o em arte sustentável. “Alguns 
personagens de minhas obras 
ganharam vida e viraram lendas 
que contam histórias de assom-
bração sobre a destruição do 
meio ambiente, como o Berrafo-
me (berro da fome) e o muluido 
(mundo poluido)”, explica An-
dré. Os quadros estarão à venda 
no local.

do TRF5 no projeto da Orquestra 
Infantil Crescendo na Harmonia, 
formada por 22 crianças da Comu-
nidade do Pilar e das escolas do 
Pilar e Pedro Augusto. A Comissão 
Socioambiental do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região – TRF5 
participará do encontro. 
Ecos PE – O Encontro de Comis-
sões Socioambientais (Ecos Per-
nambuco) reúne tribunais com 
sede em Pernambuco (TRF5, TRT6, 
TRE, TJPE e TCE) e a Universidade 
Federal Rural de Pernambuco. 

A Subsecretaria de Apoio Especial 
(SAE) do TRF5 disponibilizará uma 
van para fazer o traslado de ser-
vidores interessados em assistir à 
solenidade comemorativa da pos-
se de Élio Wanderley de Siqueira 
Filho no cargo de desembargador 
federal, nesta segunda, às 16h, no 
Teatro de Santa Isabel. O veículo 
partirá às 15h, próximo ao espelho 
d’água do Tribunal.

Estudantes - Trinta e seis 
universitários do curso de 
Direito da Faculdade Boa 
Viagem (FBV) visitaram, na 
última quarta-feira (1º/06), 
o TRF5. Os estudantes, do 
7º ao 10º período, foram 
acompanhados pelo pro-
fessor Carlos Kley, que 
ministra a disciplina de 
Estágio em Direito Público.

O Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS) tem realizado exames peri-
ódicos de saúde desde agosto de 
2015. De acordo com o Decreto 
Nº 6856/2009, da Presidência da 
República, todo servidor deve se 
pronunciar na data da convoca-
ção para o exame, informando 
se irá aderir ou não. A adesão é 
opcional, contudo a assinatura 
do termo de adesão ou recusa 
é obrigatória. Os servidores são 
convocados a partir do mês de 
aniversário e devem entrar em 
contato pelos ramais 9296, 9935, 
9866 ou pelo email etelvina@
trf5.jus.br, a fim de registrar a sua 
opção, a qual será encaminhada à 
Subsecretaria de Pessoal.


