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SEGUNDA

Dicas para reduzir alagamentos

O

Não jogue lixo nas ruas, pela jane-
la do carro ou em terrenos baldio, 
pois os resíduos entopem os buei-

ros e se acumulam nas galerias 
subterrâneas para onde escoa a 

água da chuva, reduzindo sua va-
zão e causando inundações.  

Fonte: www.planetasustentável.abril.com.br

TRF5 realiza treinamentos sobre o uso 
do processo eletrônico 

Desembargadores recebem comendas do Exército

Abertas as inscrições para congresso sobre 
os serviços de saúde do Poder Judiciário

Revista CEJ/RN  
prorroga prazo para 
entrega dos trabalhos
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Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região –TRF5, através 

do Núcleo de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos (NDRH) 
realiza, nessa segunda quinze-
na de julho e no mês de agosto, 
treinamentos sobre as aplicações 
do Processo Judicial Eletrônico 
(PJe). Desta vez, a capacitação 
será voltada para advogados e 
servidores da Secretaria Judiciária 
(Turmas e Pleno) e dos gabinetes 
dos desembargadores federais. 
Hoje (22/07) e nos dias 5 e 19/08 
, acontece o treinamento para 
advogados, a partir das 14h, no 

edifício-sede desta 
Corte. Os servidores 
da Secretaria Judici-
ária participam das 
turmas que serão 
realizadas nos dias 8 
e 15/08. Já nos dias 
13, 20 e 27/08 será 
a vez dos servidores 
dos gabinetes. Promovida pela 
Secretaria Judiciária, Subsecretaria 
de Tecnologia da Informação (STI) 
e pelo NDRH, a capacitação tem 
como objetivo divulgar o sistema 
PJe, incentivando seu uso pelos 
profissionais do Direito. O NDRH 

informa que quem ainda não teve 
a oportunidade de participar, 
poderá se inscrever pelo site do 
TRF5 (www.trf5.jus.br), na opção 
Eventos, ou através do link http://
www.trf5.jus.br/eventosinternet/
paginas/principal/sitio.faces.

O presidente do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região - 
TRF5, desembargador federal 
Francisco Wildo, e o desem-
bargador federal Paulo Ro-
berto de Oliveira Lima, foram 
agraciados pelo Comando 
Militar do Nordeste (CMN) 
com a Medalha da Ordem do 
Mérito Militar (OMM), no grau 

Comendador. A comenda será 
entregue aos magistrados na 
próxima quarta-feira, às 10h, 
no Quartel- General do CMN, 
no Curado. A OMM foi cria-
da em 1934 com o objetivo 
de homenagear os cidadãos 
que tenham notáveis serviços 
prestados ao País ou ao Exér-
cito Brasileiro.

Estão abertas as inscrições para 
o IV Congresso Brasileiro dos 
Serviços de Saúde do Poder Ju-
diciário, que este ano terá como 
tema “Saúde no Judiciário: cená-
rio atual, perspectivas e realiza-
ções”. O evento, de iniciativa do 
Conselho da Justiça Federal (CJF) 
em parceria com o Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ), tem o ob-
jetivo de promover informação 
e atualização científica e a inte-
gração entre os profissionais de 
saúde que atuam no judiciário. 

Durante o encontro, serão rea-
lizados debates sobre ações de 
saúde assistenciais, preventivas 
e atividades periciais, além da 
divulgação de experiências em 
projetos e trabalhos realizados 
em integrar os serviços de saú-
de. No total, estão sendo ofere-
cidas 350 vagas para servidores 
das áreas de saúde e recursos 
humanos do Poder Judiciário. As 
inscrições serão realizadas até o 
dia 30 de setembro, pelo site da 
JF (www.jf.jus.br).

O diretor da Revista CEJ, da Seção 
Judiciária do Rio Grande do Nor-
te, juiz federal Ivan Lira de Carva-
lho, informa que a Comissão da 
Revista prorrogou o prazo para 
entrega dos trabalhos jurídicos 
que irão compor o volume n.º 23 
ou o n.º 24. Os interessados  po-
dem enviar seus trabalhos até o 
dia 31 de julho. A Comissão da 
Revista informa que os artigos 
devem versar sobre Direito Penal 
e Processual Penal, Direito Civil/
Comercial, Direito Processual Ci-
vil, Direito Constitucional, Direito 
Administrativo, Direito Tributário, 
Direito Internacional, Direito Am-
biental, Teoria Geral ou Filoso-
fia do Direito. Mais informações 
pelos telefones (84) 4005-7744 
e (84) 4005-7745 ou pelo e-mail: 
revistacej@jfrn.jus.br.

Treinamento realizado em março/2013


