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Quer curtir bem o Carnaval? Confira as dicas do TRF5 para os foliões

Feira de orgânicos

de Fevereiro

QUARTA

TRF5 envia 146 Kg de lixo eletrônico 
para reciclagem

reaproveitamento 
de materiais, através 

do processo de recicla-
gem, poupa a natureza 
da exploração de novos 
recursos, reduz a quan-
tidade de lixo enviada a 
aterros sanitários e con-
tribui para a preservação 
do meio ambiente. Pen-
sando nisso, o Tribunal 
Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5, através da 
Seção Socioambiental, 
realizou mais uma ação de descar-
te consciente. Na última segunda-
-feira (17), enviou ao Centro de 
Recondicionamento de Compu-
tadores do Recife (CRC) 146 Kg 
do lixo eletrônico arrecadado no 
processo de coleta seletiva. Moni-
tores, teclados, aparelhos de ar-
-condicionado, ferros de passar, 
telefones e celulares, entre outros 
objetos, foram depositados no co-
letor que fica na entrada da Am-
pliação do edifício-sede. O mate-
rial entregue no CRC, depois da 
pesagem e triagem dos objetos, 
será recolocado na cadeia produ-

O

Saúde, segurança e dicas de atra-
ções para cair na folia. Já estamos 
ouvindo os clarins de Momo, mas 
um bom folião precisa estar aten-
to na hora de entrar na brincadei-
ra. Por isso, a Divisão de Comuni-
cação Social do TRF5 deu início à 
divulgação de vídeos com orien-
tações para quem quiser aprovei-

O servidor Marcos Antonio, supervi-
sor no Setor de Auditoria de Licita-
ções e Contratos, tem interesse em 
vender um automóvel Citroën C3 

Tendance, motor 1.5, flex, completo, 
2013/2014, com 51mil quilômetros 
rodados. O IPVA 2020 já está pago. 

O valor do veículo é de R$ 30 mil. 
Interessados podem entrar em con-

tato através do ramal 9129 ou do 
WhatsApp (81) 99627-8700.

Rogéria Magalhães da Mota Silveira
Gab. Des. Fed. Leonardo Carvalho

Alice Jacinto da Silva
SOS DOC

Aniversariantes

tar a folia com mais tranquilidade. 
A médica Fabiana Kovacs, do Nú-
cleo de Assistência à Saúde (NAS), 
fala, entre outros pontos, sobre os 
cuidados com a saúde, com infor-
mações sobre prevenção de doen-
ças comuns nesta época do ano. 
Já o diretor da Subsecretaria de 
Apoio Especial (SAE), general José 

tiva ou usado em salas de aula, 
em cursos de tecnologia susten-
tável oferecidos pela instituição, 

para formar e capacitar 
jovens carentes.  Os 
servidores do TRF5, bem 
como o público visi-
tante que circula pelas 
dependências da Corte, 
podem utilizar o coletor 
para fazer o descarte 
correto de eletrônicos. 
Histórico - O TRF5 
iniciou a coleta de lixo 
eletrônico em junho de 
2019 e esta foi a tercei-
ra doação realizada ao 

CRC. No ano em questão, cerca 
de 300 Kg de material foram en-
viados ao Centro. 

Por conta do feriado de Carna-
val, a feirinha de orgânicos será 
antecipada para amanhã (20), no 
mesmo local: estacionamento do 
TRF5. Após o feriado, a feira volta 
ao funcionamento normal, todas 
as sextas, das 10h às 14h.

Unidade de Atendimento do Cabo 
O presidente e o corregedor-re-
gional do TRF5, desembargadores 
federais Vladimir Carvalho e Carlos 
Rebêlo, respectivamente, realizaram, 
na manhã de ontem (18), uma visita 
institucional à Subseção Judiciária 
do Cabo. Os magistrados conferiram 
o funcionamento da nova Unidade 
Avançada de Atendimento da ci-
dade. O presidente e o corregedor 
foram recebidos pelo diretor do foro 
da JFPE, Frederico Azevedo, pela 
vice-diretora Carolina Malta e pelos 

Luiz Jaborandy, dará orientações 
na área de segurança. E também 
não faltarão dicas dos servidores 
sobre as principais atrações do 
carnaval pernambucano. O material 
será publicado nas redes sociais 
do TRF5: Instagram (@trf5_oficial), 
Facebook (facebook.com/TRF5a) e 
Youtube (youtube/trf5regiao).

juízes federais Rodrigo Coelho de 
Araújo e Ethel Francisco Ribeiro.
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