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TRF5 reformula coleta seletiva 

de Maio

SEGUNDA

Aniversariantes
Campanha Adote um Coração

TRF5 entrega kits de beleza e higiene para mães da 
Comunidade do Pilar Juiz Federal Tiago José 
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uitas vezes, nossos filhos 
querem nos dar um pre-

sente, mas não têm condições. 
Agradeço por esse momento de 
hoje”. As palavras são de Josinete 
Ferreira, mãe de uma das alunas 
da Escola Nossa Senhora do Pilar, 
localizada na Comunidade do Pilar, 
vizinha ao Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região - TRF5. A Escola 
prestou uma homenagem às mães 
na última sexta-feira (10), com 
apresentações dos alunos, lanche e 
sorteio de brindes, e contou, tam-
bém, com a participação do TRF5 

"M para deixar a festa 
ainda mais bonita:  
os 110 kits de bele-
za e higiene, arreca-
dados por meio da 
campanha “Adote 
um Coração”, foram 
entregues. Cada 
kit continha deso-
dorante, esmalte, 
lixa de unha, reparador de pontas, 
hidratante, creme de pentear, sa-
bonete líquido e batom. O diretor 
geral do TRF5, Edson Santana, par-
ticipou da homenagem. “Vivemos 

A coleta seletiva no Tribunal está 
sendo reformulada. Em função 
disso, os coletores que estavam 
na entrada da Ampliação do 
edifício-sede foram retirados 
temporariamente do local. Mas 
o processo de coleta e descarte 
dos resíduos continua normal-
mente. Os servidores podem 
descartar papel, metal, vidro e 

plástico nos coletores disponi-
bilizados no prédio, a exemplo 
daqueles que ficam nos andares 
próximo aos elevadores. Da mes-
ma forma, óleo, esponjas e pilhas 
podem ser descartados nos co-
letores que já existem no térreo 
do edifício-sede. O descarte dos 
papéis de documentos sigilosos 
também continua e devem ser 

numa sociedade difícil; a intolerân-
cia no nosso mundo está grande. 
O que pretendemos com essa ação 
é transmitir a bondade que todos 
nós deveríamos ter”, destacou. Já a 

entregues no Setor de Reprogra-
fia. A Seção Socioambiental do 
TRF5 pede a colaboração de todos 
os servidores na hora do descarte 
dos materiais: não jogue lixo or-
gânico nos coletores destinados à 
coleta de recicláveis. Dúvida sobre 
descartes podem ser dirimidas 
através do e-mail: socioambien-
tal@trf5.jus.br.

Exposição

Itabaianenses - O presidente do TRF5, desembar-
gador federal Vladimir Carvalho, recebeu, na últi-
ma quinta-feira (9), visita de cortesia da cantora e 
poetisa Antônia Amorosa de Menezes, integrante 
da Academia Itabaianense de Letras e da Comissão 
Nacional que debate o forró para registro como 
patrimônio imaterial do Brasil. “Eu nasci ouvindo o 
nome de Vladimir como o grande pesquisador da história da nossa cidade 
(Itabaiana). Ele é o nosso principal escritor e historiador. Lembro que no 
lançamento de um dos meus livros, percebia o orgulho dele de ver uma 
itabaianense lançando um livro. Ele torce também pelos seus pares. Eu 
tenho uma gratidão e um carinho muito especial por ele”, revelou.

diretora do Núcleo de Gestão Do-
cumental, Lúcia Carvalho, emocio-
nou as participantes ao cantar um 
trecho da música “Obrigada, mãe!”, 
versão nacional da canção italiana 
“Grazie mamma”. 
Reconhecimento – Na abertura 
das comemorações, a professora 
Jane Glauce Cabral fez um agra-
decimento especial. “É uma par-
ceria linda que nós temos com o 
Tribunal, que nunca fechou a porta 
para nós. Muitos dos nossos mate-
riais foram doações do TRF5 e nós 
somos muito gratos pela vida de 
todos que fazem o Tribunal”.

O Núcleo de Apoio à Criança com 
Câncer (NACC) estará com um es-
tande no hall de entrada do TRF5, 
de hoje (13) até a próxima sexta-
-feira (17), para vendas de produtos 
institucionais e artesanais. A renda 
obtida será destinada às ações de 
apoio a crianças e adolescentes ca-
rentes com câncer, que moram no 
interior do estado e estão em trata-
mento em hospitais do Recife.


