
Jornal Mural diário produzido pela Divisão de Comunicação Social 
Redação: Débora Lôbo, João Bosco Coelho, Lorena Mascarenhas, 
Bruno Brito, Mayara Amancio e Raiane Rodrigues
Jornalista responsável: Isabelle Câmara - DRT/PE 2528 

Edição nº 3442
www.trf5.jus.br

comunicacaosocial@trf5.jus.br

Fotos: Juliana Galvão, 
André Garcia e Raiane Rodrigues

A servidora An-
drea Cristina de Sousa, do Gabinete 

do desembargador federal Paulo 
Cordeiro, solicita doação de sangue 
para sua mãe, Maria das Neves de 
Sousa, que se submeterá a uma ci-

rurgia, hoje (18), no Hospital Portu-
guês. A doação deve ser feita, das 8h 
às 18h, no IHENE, localizado na Rua 

Tabira, 54, na Boa Vista. O doador 
deverá apresentar um documento 

original com foto, informar o nome 
completo da paciente e o nome do 
hospital onde será feita a cirurgia.

Doação de sangue

18
     

TRF5 faz entrega de presentes para campanha de Natal dos Correios

de Dezembro

QUARTA
Aniversariantes

Gincana da Coleta Seletiva

Cerca de 3 toneladas de materiais foram coletados
Gincana da Coleta Seletiva 
do Tribunal Regional Fede-

ral da 5ª Região - TRF5 finaliza 
o ano com cerca de 3 tonela-
das de materiais para recicla-
gem. A iniciativa, idealizada 
pela encarregada de serviços 
gerais, Marinilza da Silva, com 
o apoio da Seção Socioam-
biental do TRF5, tem como ob-
jetivo promover, de forma divertida, 
a conscientização da importância 
da separação adequada de produ-
tos que podem ser reciclados. A 3ª 
edição da gincana, realizada entre 
outubro e dezembro, premiou em 
1º lugar a dupla Ana Luísa e Everal-
do Vieira (8º andar), que arrecadou 
quase 723 kg. Em 2ª lugar ficou 

A

Em mais uma ação solidária do 
ano, o TRF5 entregou, ontem, os 
presentes de servidores e colabo-
radores que adotaram as famosas 
cartinhas de Natal dos Correios, 
escritas por crianças de escolas 
públicas e que, anualmente, ficam 
expostas nas agências da empresa 
de telégrafos. As lembrancinhas 
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Adesilda Maria (mezanino), que 
conseguiu coletar 291,5 kg. Em 3º 
lugar ficaram Vera Lúcia e Mônica 
Massa (12ª andar), com, aproxima-
damente, 142 kg, e, por fim, em 4º 
lugar, Maria Cabral e Cleom Millis 
(10º andar), com 76 kg. Ao todo, foi 
arrecadada mais de 1,2 tonelada de 
materiais recicláveis, que será enca-

minhada para a COOPAGRES 
– Cooperativa de Trabalho de 
Catadores de Resíduos Sóli-
dos Recicláveis. A competição 
do bem incentiva as duplas de 
auxiliares de serviços gerais, 
que trabalham nos andares 
do edifício-sede, a coletarem 
materiais que possam ser 
reciclados, tais como plástico, 

vidro, papel e metal. O material é 
pesado e vence a dupla com maior 
arrecadação, que recebe brindes 
confeccionados pela própria ideali-
zadora.
Indicadores PLS - A superviso-
ra da Seção Socioambiental, Laís 
Rodrigues, conta que os dados dos 
indicadores de gestão de resídu-

natalinas foram recebidas pelo 
Papai e pela Mamãe Noel dos Cor-
reios. É o segundo ano consecutivo 
em que o Tribunal faz essa parceria. 
Este ano, foram disponibilizadas 
100 cartas, que ficaram expostas 
no hall de entrada do edifício-sede. 
Em 30 anos de campanha, os Cor-
reios atenderam mais de 6 milhões 

de cartinhas. Qualquer pessoa pode 
aderir à campanha até o dia 20/12. 
As cartinhas estão disponíveis, 
entretanto, apenas em algumas 
agências dos Correios, cujos pontos 
de adoção estão disponíveis no site 
http://blog.correios.com.br/papaino-
eldoscorreios. Os presentes devem 
ser entregues até o dia 27/12.

os, previstos no Plano de Logística 
Sustentável do TRF5 (PLS), aumen-
taram significativamente depois 
que a Gincana da Coleta Seletiva 
foi implantada. “Já na primeira 
edição [ julho de 2019], os núme-
ros superaram o total do primeiro 
semestre”. Laís afirma que há uma 
mudança de cultura ocorrendo 
no TRF5, com ganhos para toda a 
sociedade. “São inúmeros ganhos: 
o envolvimento das equipes de 
limpeza, que compraram a causa; 
os servidores que se engajaram 
muito mais para ver as equipes de 
seus andares ganharem a disputa; 
as famílias que se envolveram etc. 
Os ganhos vão além dos números”, 
comemora. 

A partir do dia 7 de janeiro, o ho-
rário de atendimento ao público 
na Justiça Federal no Rio Grande 
do Norte, que se iniciava às 9h, 
será das 8h às 18h. A mudança 
será válida para a sede e todas as 
Subseções (Mossoró, Caicó, Assu, 
Pau dos Ferros e Ceará-Mirim).


