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Os copos descartáveis têm como 
origem o petróleo, uma fonte não 

renovável, e causam grande impac-
to ambiental. Prefira garrafinhas ou 
canecas, no lugar dos descartáveis.

Fonte: http://tmf-ambientalista.blogspot.com 
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Federais (JEFs) da 5ª Re-
gião, desembargador fe-
deral Lázaro Guimarães, 
presidiu, na segunda 16, a 
sua última sessão da Turma 
Regional de Uniformização 
de Jurisprudência (TRUJ). A 
reunião foi em continuação 
à sessão de julgamento de 
incidentes de uniformiza-
ção levados à pauta no dia 
9/03. Estiveram presentes os juízes 
federais Francisco Glauber Alves 
Pessoa, Flavio Roberto Ferreira de 
Lima, Frederico Augusto Leopoldino 

Koehler e Polyana Falcão Brito. Os 
juízes federais Newton Fladstone 
Barbosa, Paula Emília M. A. Souza, 
Nagibe de Melo Jorge Neto, Sérgio 
Murilo Wanderley, Frederico Wild-

son Silva Dantas e Fábio Cor-
deiro de Lima participaram por 
videoconferência.
Desafio – Decano do TRF5, 
Lázaro Guimarães assume, a 
partir da posse da nova mesa 
diretora do Tribunal, no dia 8 de 
abril, a coordenação do Ga-
binete de Conciliação. “Estou 
bastante motivado. Acho que 
podemos ter bons resultados 
e ajudar essa nova presidência 
que assumirá em abril. Ultima-

mente, tem sido dada ênfase a esse 
trabalho, tanto pelo Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), como aqui 
no Tribunal”, enfatizou Guimarães. 

O presidente do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ), ministro 
Francisco Falcão, comunica a 
abertura das inscrições para 
juízes federais e desembar-
gadores federais interessados 
em concorrer às vagas de 

membro do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ). Também estão 
abertas as inscrições para juí-
zes interessados em concorrer 
à vaga de membro do Conselho 
Nacional do Ministério Públi-
co. Os candidatos deverão se 

inscrever no prazo de 10 
dias contados da publicação 
(11/03) do Edital, por meio 
do sítio do STJ (www.stj.jus.
br), mediante encaminha-
mento de currículo em for-
mato padronizado.

Você sabia que é possível 
assumir duas carreiras no 
serviço público? Nesta sema-
na, o programa Via Legal vai 
esclarecer que o acúmulo de 
cargos públicos está previsto 
em lei, desde que algumas re-
gras sejam respeitadas, como, 
por exemplo, a compatibili-
dade de horários. O problema 
é que, mesmo sendo legal, a 
norma ainda causa polêmica 
e tem sido alvo de processos 
judiciais. Confira esta e ou-
tras reportagens no Via Legal, 
que é exibido pela TV Justiça, 
às 21h30 (quarta e segunda-
-feira) e 12h30 (sexta-feira). 
Assista também na TV Cultura, 
na TV Brasil e pela internet, no 
site www.youtube.com/progra-
maViaLegal.

A servidora tercei-
rizada Maria José 
Gomes da Silva, 
mais conhecida 
como “Zeza”, que 
trabalha no TRF5, 
mais precisamen-
te na Subsecreta-
ria de Tecnologia 
da Informação 
(STI), há mais de 
20 anos, se apo-
sentou ontem (17). Para marcar a 
despedida, os servidores da STI 
organizaram uma homenagem: 
“Nesses 20 anos trabalhando aqui 

consegui conquistar muitas coisas. 
Esse foi o meu primeiro trabalho 
e sempre fui tratada com muito 
carinho e dignidade por todos do 
setor”, agradeceu, emocionada.


