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     Descarte de 

remédios 

Vencedores do I Concurso de Sustentabilidade são premiados

de Junho

SEGUNDA

Aniversariantes

TRF5 sedia seminário internacional
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Tribunal Regional 
Federal da 5ª Re-

gião – TRF5, através da 
Escola da Magistratura 
Federal da 5ª Região – 
Esmafe, em uma par-
ceria com a Faculdade 
Damas da Instrução 
Cristã (FADIC), realizou, 
na tarde da última sexta-feira (7), 
o seminário “O Ensino e a Prática 
Jurídica”. O evento contou com 
a participação dos professores 
doutores Vasco Pereira, Bernd 
Opperman e Patrick Hugg, das 
universidades de Lisboa, Hanno-
ver e Loyola University College of 
Law, respectivamente. O diretor da 
Esmafe, desembargador federal 
Rogério Fialho, fez a abertura do 
encontro e ressaltou a importância 
do debate acadêmico. “É com mui-

O

A Seção Socioambiental pre-
miou, na última sexta-feira (7), 
quatro vencedores do I Concurso 
de Sustentabilidade, promovi-
do durante a Semana do Meio 
Ambiente. Os servidores com as 
melhores ideias foram contem-

Tecnologia da Informação), Aloízio 
Neto (Subsecretaria de Precató-
rios) e Luiz Gustavo Cabral (Núcleo 
de Gestão Patrimonial). Houve ain-
da uma menção honrosa à pro-
posta de Wallace Ribeiro (Núcleo 
de Assistência à Saúde). As ideias 

José Carlos Braz Diniz
Corregedoria
Regional

Perf i l

e pelo professor doutor 
Vasco Pereira. Depois, 
os professores doutores 
Bernd Opperman e Pa-
trick Hugg debateram 
sobre “O Ensino Jurídico 
nos Estados Unidos e na 
Alemanha”. Os coordena-
dores da FADIC Cláudio 

Brandão e George Browne media-
ram as palestras.  
Reunião – Pela manhã, o desem-
bargador federal Rogério Fialho 
participou de uma reunião do 
programa de intercâmbio ERAS-
MUS MUNDUS, com professores e 
diretores de instituições de ensino 
jurídico no Brasil, Estados Unidos, 
Alemanha, França e Portugal. O 
objetivo foi discutir estratégias e 
parcerias com as instituições vin-
culadas ao programa. 

ta alegria que recebemos todos 
vocês para uma tarde de debates, 
de conversa, de produção cientí-
fica. A troca de conhecimentos e 
experiências entre outros países 
do mundo traz grande contribui-
ção para o avanço e modernização 
do Direito nacional”, destacou o 
magistrado. Os debates tiveram 
início com a palestra sobre o tema 
“O ensino jurídico no Brasil e em 
Portugal”, ministrada pelo desem-
bargador federal Edilson Nobre 

plados com certificados e brindes. 
O Concurso foi dividido em duas 
categorias: Qualidade de Vida no 
Trabalho e Redução do Consumo 
de Papel. Os ganhadores foram: 
Emília Ribeiro (Diretoria Geral), 
Cláudia Nunes (Subsecretaria de 

vencedoras estão disponíveis 
na intranet (www.intranet.
trf5.gov.br) e as propostas 
que não foram selecionadas 
serão inseridas no Banco de 
Boas Práticas de Sustentabili-
dade do TRF5.

José Carlos 
Braz Diniz, 
58, servidor 
do TRF5 há 
22 anos, 
hoje lotado na Corregedoria 
Regional. Braz, como é chamado 
pelos colegas, é bem conheci-
do pela afinidade com uma arte 
secular japonesa: o origami. O in-
teresse pela prática já era antigo 
e a oportunidade de aprender a 
arte veio através do Tribunal, que 
ofereceu um curso de origami, 
há dez anos, aproximadamente. 
“Minha esposa já sabia do meu 
desejo de aprender e me incen-
tivou a participar. A partir daí, eu 
não parei mais”, explicou. Segun-
do ele, a produção de dobradu-
ras acontece a qualquer hora ou 
lugar: basta ter papel. Até cédula 
de dinheiro serve. “Quando não 
tenho papel e estou com von-
tade de fazer um origami, pego 
dinheiro do bolso e faço”. A pai-
xão pelo origami só não é maior 
que o amor pelos netos Thomas, 
4, e João, 3, que se divertem com 
a arte do avô.

Vários ma-
teriais que 
consumi-
mos preci-
sam de um 
descarte 
adequado e, 
assim como 
papel, plástico, vidros, os medi-
camentos também precisam ter 
uma destinação correta. Por isso, 
o Núcleo de Assistência à Saú-
de (NAS) dispõe de uma coleta 
permanente de medicamentos, 
tanto dentro quanto fora do 
prazo de validade. Quem quiser 
fazer a entrega dos remédios 
pode deixar o material no NAS, 
localizado na Ampliação do 
edifício-sede.


