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Dia Mundial da Água: ações do TRF5
evitam desperdício do recurso natural

Delegados e 
escrivães da PF 
participam de 
treinamento no PJe  

14ª Edição da Revista Argumento já está disponível

este 22 de março, quando se co-
memora o Dia Mundial da Água, 

o Tribunal Regional Federal da 5ª Re-
gião  - TRF5 alerta para os cuidados 
que se deve ter com o desperdício 
desse recurso natural tão importante 
e cada vez mais escasso. A Subsecre-
taria de Infraestrutura e Administra-
ção Predial (SIAP) lembra que os ser-
vidores que observarem algum tipo 
de vazamento nas torneiras e vasos 
sanitários devem entrar em contato 
com a Central de Atendimento   da 
SIAP, por meio do Ramal 9090, para 
que o problema possa ser resolvido 
o mais rápido possível, evitando des-
perdícios. Com a consciência de que 
a água deve ser preservada para a 

Aniversariantes

Você sabia que o tráfico de ani-
mais silvestres é o terceiro maior 
negócio ilegal do mundo, perden-
do apenas para o contrabando de 
armas e o tráfico de drogas? Foi 
este o assunto escolhido para ser 
a matéria de capa da 14ª edição 
da Revista Argumento, publica-
ção do TRF5, que será distribuída 

bém traz o perfil 
do desembargador 
federal Roberto 
Machado, atual 
vice-presidente do 
TRF5; uma reporta-
gem com os ser-
vidores da Justiça Federal que são 
escritores; um ensaio fotográfico 

a partir de hoje. Outros assuntos 
disponíveis para leitura são: a re-
gularização da circulação das cin-
quentinhas no trânsito das cidades; 
a aplicação de penas alternativas, 
com vistas a diminuir a popula-
ção carcerária; e a extração ilegal 
do caulim, minério semelhante a 
uma argila branca. A edição tam-

atual e futuras gerações, o TRF5, que 
possui uma Comissão Socioambiental, 
tem posto em prática ações para a 
economia do precioso líquido. 
Reuso – O TRF5 vem reutilizando as 
águas de chuvas da ampliação do 
edifício-sede, que são coletadas em 
um reservatório, com capacidade 
de acumulação de 70m3, ou seja, 70 
mil litros, para aguação de parte do 
jardim do edifício-sede. Além disso, 
as torneiras dos banheiros possuem 
temporizador, evitando desperdícios 
e diminuição do consumo.  A ação 
reflete a preocupação do TRF5 com 
um futuro economicamente viável, 
socialmente justo e ambientalmente 
correto.

Despedida – O presidente do 
TRF5, desembargador federal 
Rogério Fialho Moreira (2º à 
dir.) esteve, ontem, em João 
Pessoa-PB, para se despedir 
das autoridades e agradecer 
o apoio e o relacionamento 
institucional durante o seu 
mandato à frente do TRF5. 
Na foto, ao lado do presidente do 
Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), 
desembargador Joás de Brito Pereira 
Filho. Na ocasião, os desembarga-
dores federais Manoel Erhardt, Cid 
Marconi e Paulo Cordeiro, eleitos 

Ação dos 13,23%

Teila Giovanetti Tenório 
Divisão da 1ª Turma
Francisco José da Silva 
Seção de Áudio e Vídeo

da servidora da 
Justiça Federal 
no Ceará, Gina 
Emanuela, com 
poesia do juiz 
federal Nagi-
be Melo Jorge 

Neto e, por fim, uma poesia do 
servidor André Garcia.

para a Mesa Diretora que coman-
dará o TRF5 durante o biênio 2017-
2019, fizeram a entrega do convite 
da solenidade de posse. A cerimônia 
será realizada no próximo dia 3/04, 
às 17h, no Pleno desta Corte.

O TRF5 realizou, na última segun-
da (20), na Sala das Turmas Sul 
do Tribunal, um treinamento das 
funcionalidades do Processo Judi-
cial Eletrônico (PJe) para as classes 
penais e ambiente de tramitação 
direta de inquérito entre Polícia 
Federal e Ministério Público Fe-
deral, tendo como público-alvo 
delegados e escrivães da Polícia 
Federal em Pernambuco. O siste-
ma PJe se tornou obrigatório para 
as classes penais, na Justiça Fede-
ral em Pernambuco (JFPE), desde 
segunda (20).

O Sintrajuf/PE convoca os servido-
res do TRF5 para uma reunião nesta 
quarta-feira (22), às 15h, na Sala 
das Turmas Sul. Na ocasião, o advo-
gado do sindicato, Rafael Pontes de 
Miranda, dará esclarecimentos so-
bre a necessidade ou não de nova 
ação dos 13,23% e também sobre 
a ação do desconto da Previdência 
Social do Servidor (PSS), que incidiu 
no pagamento dos 28,86%.
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