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Curso de Cooperação Jurídica Internacional começa hoje (26) 

Colóquio 
Internacional

de Junho

QUARTA

AniversariantesComitê de Gestão Socioambiental conta 
com novos integrantes

José Alves Bezerra Filho
Gab. Des. Federal Paulo Machado Cordeiro
Rebeca Pedroza Velozo
Gab. Des. Federal Leonardo Carvalho

Presidência do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região 

- TRF5 publicou, no Diário Eletrô-
nico Administrativo do último dia 
20, a Portaria nº 298, que altera a 
composição do Comitê de Ges-
tão Socioambiental do Tribunal. A 
principal mudança foi a ampliação 
do número de integrantes: agora, 
o grupo conta com 12 membros, 
representantes de diversas unida-
des da Corte, tanto da área admi-
nistrativa quanto judiciária. Além 
disso, outros sete colaboradores 
prestarão apoio na execução das 
tarefas deliberadas pela Comissão, 
que será presidida pelo assessor 
de Governança e Gestão Estraté-
gica do TRF5, Magnus Medeiros. 



Tem início hoje (26), no edifício-
-sede da Justiça Federal em 
Pernambuco (JFPE), no Jiquiá, o 
Programa Nacional de Difusão 
da Cooperação Jurídica Interna-
cional - Grotius Brasil. A progra-
mação, que segue até amanhã 

(27), conta com palestras sobre 
Introdução à Cooperação Jurídi-
ca Internacional, Cooperação em 
Matéria Civil e Penal, Adoção e 
Subtração Internacional de Crian-
ças e Adolescentes, Extradição 
e Transferência de Pessoas Con-

Coluna
Soc ioambiental

Mês do Meio Ambiente

Atitudes que contribuem 
para a economia de água

Mês do Meio Ambiente

Entre as principais competências 
do Comitê está a proposição e a 
divulgação de projetos e ações, 
a busca por parcerias com ou-
tras instituições e a participação 
em fóruns e encontros, visando 
ao desenvolvimento de condutas 
socioambientais que considerem o 
tripé da sustentabilidade: ambien-
talmente correta, socialmente justa 
e economicamente viável. 
Membros – São membros do Co-
mitê os seguintes servidores: Mag-
nus Medeiros (presidente), Laís 
Rodrigues Silva, Sorária Caio, Vla-
dislave Leite, Lúcia Carvalho, Jay-
deth Mércia, Luiz Gustavo Cabral, 
Wallace Medeiros, Rosilene Braz 
Diniz, Solígia Torres de Araújo, Ana 

Carolina Portella, Aleksándros Sou-
za. Já o grupo de colaboradores 
é formado por Adriana Temporal, 
Ana Cláudia Nunes de Oliveira, 
Clóvis Lourenço de Araújo, Evan-
dro Luís da Silva, Lilian Maria Cor-
rêa, Mariana Albuquerque Silveira 
e Wilson Albuquerque da Silva.

denadas. Participarão do evento 
magistrados, servidores estaduais 
e federais, delegados das Polícias 
Federal e Civil, procuradores da 
República e advogados da União. 
O curso é uma parceria entre o 
Departamento de Recuperação 

de Ativos e Cooperação Jurídi-
ca Internacional do Ministério 
da Justiça, o Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região - TRF5 e a 
JFPE, por meio da Escola de Ma-
gistratura Federal da 5ª Região 
– Esmafe.

Sessão do CJF – O presidente 
do TRF5 em exercício, desem-
bargador federal Rubens Canuto, 
participou da sessão ordinária 
do Conselho da Justiça Federal 
da última segunda-feira (24), em 
Brasília. O magistrado substituiu o 
desembargador federal Vladimir 
Carvalho, que está de férias.

1- Se for tomar banho de chuvei-
ro, seja breve e feche-o assim que 
terminar;
2- Não use mangueiras para mo-
lhar ruas e calçadas. Se a poeira 
subir, prefira usar baldes com água 
usada no banho ou, se tiver, da 
piscina;
3- Não deixe crianças brincando 
com chuveiros e mangueiras;
4- Caso more em residência com 
piscina, quando enchê-la, não dei-
xe a água transbordar;
5- Verifique as condições das des-
cargas dos vasos sanitários da sua 
casa. Vazamentos nesses aparelhos 
costumam ser os vilões do consu-
mo doméstico;
6- Faça manutenção nas torneiras, 
chuveiros e boias para eliminar ris-
cos de vazamentos e desperdício.

O desembar-
gador federal 
Rogério Fialho 
participa, hoje, 
do IV Colóquio 
Internacional de 
Pragmatismo 
Jurídico e Teoria 
do Direito, na 
Faculdade de 
Direito da Universidade Federal de 
Pernambuco. O evento debaterá 
o problema da corrupção a partir 
do método pragmático e contará 
com a presença de professores e 
pesquisadores de universidades 
nacionais e internacionais. Na sex-
ta (28), às 14h, o desembargador 
preside a mesa sobre combate à 
corrupção, no auditório da Procu-
radoria da República em Pernam-
buco.
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