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NDRH abre inscrições para o curso de Direito Ambiental

Terceira Turma 
de Junho

QUARTA

Construção irregular

Representantes da JF5 participam de 
eventos sobre Gestão de Pessoas

Conselho Na-
cional de Justiça 

(CNJ) e o Conselho da 
Justiça Federal (CJF) 
realizam, de hoje até 
a sexta-feira (14), em 
Brasília, dois eventos 
sobre gestão de pessoas, o “En-
contro com as Bases” e o II En-
contro Nacional de Gestores de 
Pessoas do Poder Judiciário. No 
primeiro evento, o CJF vai reunir 
representantes da Justiça Federal 
de todo o país, com o objetivo de 
incentivar e captar práticas e casos 
de sucesso que facilitem proce-
dimentos judiciais, extrajudiciais 
e de administração judicial. O di-
retor da Subsecretaria de Pessoal 
do Tribunal Regional Federal da 5ª 



Estão abertas as inscrições 
para o curso de Direito Am-
biental, na modalidade ensino 
a distância, promovido pelo 
Núcleo de Desenvolvimento e 
Recursos Humanos (NDRH) do 
TRF5. Serão 50 vagas destina-

JFRN – No dia 13, a programação 
contará com apresentações de 
práticas de sucesso, com a partici-
pação de representantes da Justiça 
Federal no Rio Grande do Norte 
(JFRN). A Seccional vai apresentar 
o Programa de Qualidade de Vida 
e Sustentabilidade, que desenvolve 
ações para magistrados, servidores 
e terceirizados nas áreas da Psico-
logia, Nutrição, Ergonomia e Saúde 
Preventiva. (Com informações da 
Ascom CJF e CNJ)

Região - TRF5, Onaldo Mangueira, 
representará a Corte. Já o Encontro 
de Gestores, promovido pelo CNJ, 
acontece nos dias 13 e 14 e reunirá 
gestores da área de Gestão de Pes-
soas de todos os Tribunais, tanto 
federais quanto estaduais. A ideia 
é promover uma maior integração 
entre os Tribunais, bem como dis-
seminar exemplos de boas práticas 
desenvolvidas nas atividades do 
Judiciário nacional. O TRF5 também 
será representado por Onaldo.

das a servidores dos Gabinetes, 
Presidência, Diretoria Geral, Se-
ção Socioambiental e Secretaria 
Administrativa. Os interessados 
têm até o dia 25/6 para realizar a 
inscrição, que será efetuada com 
o envio dos dados (nome, email, 

CPF, ramal, lotação) para o email 
cursos@trf5.jus.br. As aulas se-
rão disponibilizadas pelo CERS 
Corporativo e ministradas pelo 
professor Rafael Matthes. Serão 
10 encontros, com 1h, cada, no 
período de 5 a 30 de agosto. Os 

servidores de outras unidades 
que tenham interesse no curso 
poderão se inscrever para a lista 
de espera. Mais informações 
através dos ramais 9804 e 9818, 
ou pelo email: ndrh-treinamen-
to@trf5.jus.br. 

A partir do próximo dia 20, a 
Terceira Turma de Julgamento 
TRF5 voltará a realizar sessões 
ordinárias às 9h das quintas-
-feiras. Atualmente as sessões 
ocorrem às 13h. O aviso sobre o 
retorno das atividades no perí-
odo da manhã foi publicado no 
sistema PJe pelo presidente do 
órgão colegiado, desembarga-
dor federal Cid Marconi.

Papéis: folhetos, formulários 
contínuos, envelopes, cartolinas, 
jornais, revistas, cadernos, emba-
lagens, papelão, cartazes, caixas 
longa vida, papel laminado, fo-
lhas de papel. Todos os papéis 
devem estar livres de adesivos e 
fitas crepe.
Plásticos: copos descartáveis 
de água e café, sacos, sacolas, 
embalagens PET de água e refri-
gerante, embalagens de plástico 
mole, frascos de xampu e de-
tergente, vasilhas, embalagens 
de margarina, tampas, tubos de 
PVC.
Metais: latas (de alimentos) de 
alumínio e aço, fios, arames, 
tampas de garrafa, embalagens 
metálicas de congelados, pregos, 
tubos de cano e sucatas de me-
tal, grampos e clips.
Vidros: garrafas, copos, cacos, 
recipientes em geral.

Lembre-se: o TRF5 tem cole-
tores para todos esses tipos 
de resíduos, localizados na  

Ampliação.

Fonte – Manual de Coleta Seletiva do 
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico 

do Rio de Janeiro

Coluna
Soc ioambiental

Mês do Meio Ambiente

Principais tipos de resíduos 
secos ou recicláveis

Mês do Meio Ambiente

Um empresário alemão foi de-
nunciado por construir, por conta 
própria, um muro de contenção 
numa praia da cidade do Paulis-
ta. Ele diz que tomou tal atitude 
para proteger sua casa do avanço 
do mar. Segundo o Ministério 
Público Federal, o estrangeiro 
recebeu ordens de demolição da 
construção, pois a área é pública, 
mas que não foram cumpridas. O 
caso foi parar na Justiça Federal 
e o Via Legal desta quarta-feira 
(12) vai mostrar o desfecho dessa 
história. O programa começa às 
21h, na TV Justiça.
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