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Coordenadoria dos JEFs 5ª Região participa de workshop promovido pela TNU

de Setembro

QUARTA

Aniversariantes

Após trabalho conjunto, TRF5 e JFRN 
divulgam desempenho do PLS

Plano de Logística Sustentável (PLS)

+ Leia mais: www.trf5.jus.br

 Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 divulgou, on-

tem (17), o Relatório de Desempe-
nho Semestral do Plano de Logísti-
ca Sustentável (PLS). O documento 
é fruto de um trabalho colaborativo 
da Comissão Socioambiental do 
TRF5 e do Comitê Gestor de Qua-
lidade de Vida no Trabalho e de 
Sustentabilidade da Justiça Federal 
no Rio Grande do Norte (JFRN), 
que, juntas, trocaram experiências e 
ajustaram o modelo de elaboração 
do relatório, definindo seis temas 
- papel, energia elétrica, água e 
esgoto, gestão de resíduos, telefo-
nia e combustível - e 34 indicado-
res a serem analisados. Os números 
alcançados pelo TRF5 mostram um 
bom desempenho da Corte. O con-
sumo de papel, por exemplo, apre-
sentou uma redução de 14,75%, 
saindo de 2.596 resmas em 2018 
para 2.213, em 2019. Já o consumo 
de água diminuiu 29,69%, o que 
representa uma redução de gastos 
de 34,42%. Queda também no uso 
de telefonia: menos 30,25%. A ges-
tão dos resíduos sólidos também 

O
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O coordenador dos Juizados 
Especiais Federais na 5ª Região 
(JEFs), desembargador federal 
Paulo Roberto de Oliveira Lima, 
e a diretora da Coordenadoria 
dos JEFs, Delane Ferreira da Silva, 
participam, hoje (18) e amanhã 

Coluna
Soc ioambiental

Papel: economizar 
para salvar

Maria Clara da Costa Pinto Moreira 
Núcleo de Cerimonial e Relações Públicas

apresentou resultados bastante 
significativos: a destinação de papel 
para reciclagem aumentou 1.173%, 
saindo de 695 kg, no primeiro se-
mestre de 2018, para 8.847 kg, no 

mesmo período deste ano. Já a de 
plástico registrou um aumento de 
975%, sendo 12 kg em 2018 e 153 
kg, em 2019. No mesmo período, a 
destinação de metal teve um acrés-
cimo de 537,5% e a de vidro, 28%. 
PLS - Além do relatório com o 
balanço do desempenho, o PLS 
apresenta, também, as ações de 
qualidade de vida no trabalho e 
sustentabilidade realizadas e as ati-
vidades planejadas para o segundo 
semestre deste ano. O PLS está 
disponível no site do TRF5, na área 
Institucional/ TRF5 Sustentável. Já 
o Plano da JFRN está disponível no 
site da Seccional: www.jfrn.jus.br.

(19), do workshop “Diálogos e Co-
operação no Sistema Recursal dos 
Juizados Especiais Federais - 3ª 
Edição”, na cidade de Brasília-DF. 
O evento é promovido pela Turma 
Nacional de Uniformização (TNU) 
dos Juizados Especiais Federais do 

Conselho da Justiça Federal (CJF). 
O objetivo do workshop é criar um 
fórum de debates acerca da análi-
se dos pedidos de uniformização, 
bem como promover a elaboração 
de enunciados e de recomenda-
ções, com vistas ao aprimoramen-

Visitas - O presidente do TRF5, 
desembargador federal Vladimir 
Carvalho, recebeu, na manhã de 
ontem (17), a visita do presidente e 
do vice-presidente do SINTRAJUF-
-PE, respectivamente Manoel Gerson 
Bezerra Sousa e Max Wallace M. 
Andrade, além do advogado Fabiano 
Carvalho, para tratar de assuntos de 
interesse da categoria.  Ainda na ma-
nhã de ontem, a procuradora-chefe 
do Ministério Público do Trabalho 
em Pernambuco, Ana Carolina Lima 
Vieira Ribemboim, e a procurado-
ra do Trabalho da 6ª Região, Janine 
Rêgo de Miranda, realizaram uma 
visita institucional ao magistrado.

to da prestação jurisdicional. As 
seções judiciárias da 5ª Região 
também enviarão um juiz federal 
e um servidor, responsáveis pela 
admissibilidade de pedidos de 
uniformização.

A economia de 
papel faz a diferen-
ça porque ajuda a 
conservar as flores-
tas. Utilizar os mo-
dos de impressão 
frente e verso da 
folha, reaproveitar as folhas uti-
lizadas de um só lado para ras-
cunhos ou blocos de anotação, e 
avaliar, antes de imprimir em papel 
(preciso mesmo imprimir aquele 

documento? Não há versão 
digital que posso acessar 
pelo celular ou tablet?), são 
atitudes simples, mas que 
geram grandes resultados. 
Ser sustentável passa pelo 
‘ser digital’. Pense! Sua ati-

tude pode salvar algumas árvores. 
21 de setembro, dia da árvore.

Fonte: Fatima Jussara V. Martins e Maria Angélica 
F. Oliveira – (Re)significando o uso consciente do 
papel no material impresso


