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Erhardt recebe representantes da Anserjufe e de sindicatos

Curso a distância

de Junho

QUARTA

Oficina de horta doméstica vai aproveitar terra 
derivada da compostagem no TRF5
 manhã (8), às 15h, o pre-

sidente do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região – TRF5, 
desembargador federal Manoel 
Erhardt, abre oficialmente a pro-
gramação da Semana do Meio 
Ambiente. As ações tiveram início 
na segunda (5) com a coleta sele-
tiva. O evento também terá uma 
apresentação da Orquestra Cres-
cendo na Harmonia e do cordelista 
Valdir Soares Fernando, servidor 
da Justiça Federal em Pernambuco, 
além das exposições do artista An-
dré Soares Monteiro, do Movimen-
to Catamisto, e de orquídeas. Um 

O presidente do TRF5, desem-
bargador federal Manoel Erhardt, 
recebeu, ontem, representantes da 
Associação Nacional dos Servido-
res do Judiciário Federal e Estadual 
e do Ministério Público da União e 
dos Estados (Anserjufe) e dos sin-
dicatos dos servidores da Justiça 
Federal em Pernambuco, Alagoas, 
Ceará e Paraíba. Os primeiros  es-

tiveram no Tribunal para protocolar 
requerimentos referentes a reajuste 
salarial e aumento nos valores de 
auxílio-saúde, alimentação e creche. 
Já os representantes do Sintrajuf/
PE apresentaram várias demandas, 
entre as quais, a unificação das 
carreiras de técnicos e analistas. Na 
ocasião, pediram apoio à campanha 
de prevenção e combate ao assé-

Aniversariantes

dio moral. Amanhã (8), às 
14h, na Justiça Federal em 
Pernambuco, o educador 
da Fundacentro/Ministé-
rio do Trabalho, José Hélio 
Lopes Batista, ministra 
palestra sobre o assunto, 
intitulada “Meu trabalho 
tem valor, minha saúde 
não tem preço”. 

dos destaques da programação do 
TRF5 nesse dia é a oficina de horta 
doméstica, que será realizada sem 
custos para o Tribunal: os instruto-
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SEI Julgar - Servidores da 
Secretaria do Conselho de 
Administração, Diretoria 
Geral, Presidência, Gestão 
Documental e Subsecreta-
ria de Tecnologia da Infor-
mação receberam, ontem, 
treinamento do módulo 
SEI Julgar, ministrado pela 
gestora nacional do siste-
ma, Patrícia Valentina.

res ministrarão a capacitação gra-
tuitamente e a terra para o plantio 
das mudas será aproveitada da 
compostagem do TRF5.

O Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos informa que o 
Conselho da Justiça Federal (CJF) 
está oferecendo o curso O Novo 
Código de Processo Civil, na mo-
dalidade de Educação a Distância 
(EaD). São 18 vagas para o TRF5 e 
12 vagas por Seção Judiciária. O 
curso será realizado pela empre-
sa LFG, que convidou o professor 
Fredie Didier Jr. para fazer a tutoria. 
As inscrições devem ser feitas até 
hoje (7/06), pelo e-mail: ndrh-trei-
namento@trf5.jus.br, com nome 
completo, matrícula, CPF, e-mail, 
lotação e ramal. O CJF adverte que, 
por ser um curso da empresa LFG, 
cujas licenças foram adquiridas 
pelo Conselho, o aluno que não 
concluí-lo por desistência terá um 
desconto em folha de R$ 360,24. 
A disponibilidade será de 90 dias 
para conclusão dos seis módulos. 
Em caso de desistência justificada 
(saúde) nos 30 primeiros dias, o CJF 
poderá fazer substituições com os 
interessados em lista de espera.

Sustentabilidade – “A Seção So-
cioambiental tem o compromisso 
de sustentabilidade econômica, 
além da ambiental e social. Bus-
camos fazer ações que alcancem 
o máximo de pessoas com o 
mínimo de custos, então, ficamos 
felizes em economizar os poucos 
custos que teríamos com a ação”, 
ressaltou a supervisora da Seção 
Socioambiental, Gabriela Alves. 
Ela lembra que as pessoas inscri-
tas na oficina de horta doméstica 
devem trazer três garrafas pet (de 
2 ou 2,5 litros), tesoura e, se pos-
sível, estilete. 


