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Dia Nacional de
Combate ao Tabagismo

Estudantes do curso de Direito
poderão se inscrever, entre os dias 7 e
15 de junho, no processo seletivo para
contratação de estagiários, do setor
Jurídico, da Caixa Econômica Federal.
Para ingressar na instituição, os
estudantes precisam estar
matriculados do 5º ao 7º período. Na
prova subjetiva, será permitido
consultar a legislação desde que não
contenham anotações ou comentários.
As provas serão realizadas nos
auditórios da Escola de Magistratura
Federal da 5ª Região (Esmafe5) e do
Edifício Graham Bell, nos dias 28 e 29
de junho, das 14h30 às 17h30. As
inscrições são gratuitas e realizadas
no Setor Jurídico Regional da Caixa
Econômica Federal, das 10h às 18h.
Outras informações através do
telefone 3236-9002.

Caixa abre processo
seletivo para
estágio em Direito

Até hoje, estão
abertas as inscri-
ções para o VII
Prêmio Innovare,
que tem como
tema ‘Justiça
sem Burocracia’.
O projeto busca
identificar as inovações na Justiça
brasileira. Os membros do Ministério
Público, magistrados, defensores
públicos e advogados de todo o Brasil
poderão apresentar suas contribuições
para simplificar a Justiça. As inscrições
podem ser feitas pelo site
www.premioinnovare.com.br.

VII Prêmio
Innovare: último
dia de inscrição

Coleta seletiva

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, a
exemplo de outras organizações preocupadas
com o futuro, tem adotado práticas de políticas
públicas para o desenvolvimento sustentável, cuja
execução tem se intensificado nos últimos dois
anos. Hoje, damos início a uma série especial na
semana em que se comemora o dia mundial do
meio ambiente. Medidas simples e eficazes são
aplicadas no Tribunal em busca de uma melhor
qualidade de vida, como na coleta seletiva.

Desde 2009, o TRF5 separa materiais
recicláveis do restante do lixo. No pro-
cesso, chamado coleta seletiva, parte do
papel utilizado no Tribunal é encaminha-
da para o setor de Reprografia, onde o
material é triturado. Na etapa seguinte,
ele é prensado e ensacado. O processo
é possível desde que o Tribunal, com o
apoio técnico da área de Reprografia,
adquiriu uma máquina de trituração de
resíduos, que também tritura plástico,
lata e garrafa pet. Antes da aquisição, o
Tribunal custeava o descarte de material
(por questão de segurança). Além dessa
economia, a Corte também reduziu o

consumo de papel. Com o aumento da
digitalização de arquivos, o número de
cópias reprográficas reduziu de 400 mil,
em 2002, para 40 mil, em 2010. A
preocupação ambiental também gerou
desenvolvimento social. Os fardos resul-
tantes da trituração dos resíduos são
encaminhados para a ONG Moradia e
Cidadania. O produto é comercializado e
a receita arrecadada com a venda é des-
tinado à Escola
do Pilar, onde há
planos de ser
construída uma
quadra esportiva.

O juiz federal Leonardo Resende
Martins, titular da 14ª Vara do Juizado
Especial, em Fortaleza (CE) comemora
os resultados do mutirão ‘Conciliar é
legal’. Os acordos permitiram injetar R$
2,4 milhões na economia do Estado do
Ceará com 373 processos concluídos.

Conciliar é legal
amplia arrecadação
em Fortaleza

TRF5 mobiliza setores em
defesa do meio ambiente


