
pelas seguradoras, provocando 
evasão crescente de magistrados 
e servidores. O encontro acon-
teceu na sala do Conselho de 
Administração do TRF5 e contou 
com a participação presencial 
do juiz federal diretor do foro 
da SJPE, Frederico Azevedo, do 
diretor-geral do TRF5, Edson 
Santana, do assessor especial 
da Presidência, Rondon Veloso, 

entre outros. 
Engajamento – Durante a reunião, 
também foi ressaltada a necessida-
de do engajamento das seccionais, 
para que magistrados e servidores 
adiram ao novo modelo, buscando, 
dessa forma, o maior número de 
usuários para o início da Autogestão. 
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Produção Sustentável

Cartinhas dos Correios: prazo para entrega dos presentes 
de Natal está se esgotando

de Dezembro

QUARTA

Aniversariantes
Autogestão em saúde: presidente do 
TRF5 se reúne com diretores de Foro 

presidente do Tribu-
nal Regional Fede-

ral da 5ª Região – TRF5, 
desembargador federal 
Vladimir Carvalho, se 
reuniu, ontem (10), com 
os diretores de Foro das 
Seções Judiciárias da 5ª 
Região para debater o 
Programa Autogestão 
em Saúde (TRFMED). Na 
reunião, realizada através de vide-
oconferência, a juíza federal auxi-
liar da Presidência da Corte, Joana 
Carolina Lins Pereira, coordenadora 
do comitê executivo do Programa, 
informou algumas atividades já 
realizadas, como a aprovação do 
TRFMED, por meio da Resolução 

O

Segunda-feira (16) é o ultimo dia 
para trazer os presentes solicita-
dos por crianças em situação de 
vulnerabilidade, nas cartinhas de 
Natal dos Correios, disponibiliza-
das no hall de entrada do edifício-
-sede do TRF5.  Os presentes, que 

Severino Ramos Félix Ferreira
Divisão de Material e Patrimônio
Adriana Valadares Temporal
Coordenação dos JEFs
Fernando Batista de Souza Ferraz
Gab. Des. Federal Élio de Siqueira Filho
Eduardo Pereira da Silva
NE SUSTENTÁVEL
José Pedro dos Santos Silva
SERVIS

Consulta a 
magistrados 

precisam ser identificados, devem 
ser colocados perto da árvore de 
Natal, montada no hall de entrada. 
O doador deve escrever na emba-
lagem o código contido na carta 
ou anexar a cartinha no presente. O 
TRF5 ficará responsável por enca-

minhar todo o material arrecada-
do para os Correios.  É o segundo 
ano consecutivo em que o TRF5, 
numa parceria com os Correios, 
disponibiliza as famosas cartinhas 
de Natal, escritas por crianças de 
escolas públicas.

Pleno nº 11/2019; a publicação do 
Ato nº 454, que cria o programa; e 
a formação da equipe responsável. 
O presidente do TRF5, por sua vez, 
destacou a necessidade da implan-
tação do novo modelo de gestão 
da saúde, considerando os valores 
exorbitantes que têm sido cobrados 

Inquéritos policiais no 
PJe - A Secretaria Judici-
ária e a Subsecretaria de 
Tecnologia da Informa-
ção apresentaram, ontem 
(10), a representantes da 
Polícia Federal o novo 
ambiente criado no PJe 
por onde tramitarão os inquéri-
tos policiais. A obrigatoriedade da 
tramitação dos inquéritos no Pje 

atende à Resolução Pleno nº 8/2019, 
aprovada, por unanimidade, no dia 4 
de setembro.

Você sabe o que significa Produção 
Sustentável? Pode ser entendida 
como a incorporação, ao longo 
de todo o ciclo de vida de bens e 
serviços, das melhores alternativas 
possíveis para minimizar impactos 
ambientais e sociais.  Vista numa 
perspectiva planetária, a produção 
sustentável deve incorporar a no-
ção de limites na oferta de recursos 
naturais e na capacidade do meio 
ambiente para absorver os impactos 
da ação humana.  Uma produção 
sustentável será, necessariamente, 
menos intensiva em emissões de 
gases do efeito estufa, em energia e 
demais recursos. É o tipo de produ-
ção que pensa o ciclo completo dos 
produtos, com base no conceito “do 
berço ao berço” (Cradle to Cradle), 
ou seja, pensamento circular que 
surge em oposição à ideia de que a 
vida de um produto deve ser consi-
derada “do berço ao túmulo”. A pro-
dução sustentável, portanto, procu-
ra alongar a vida útil dos produtos 
e reaproveitar ao máximo possível 
os insumos da reciclagem em novas 
cadeias produtivas. 
Fonte: bit.ly/producaosustentavel

O Centro de Estudos Judiciários do 
Conselho da Justiça Federal (CEJ/
CJF) realiza consulta aos magistra-
dos formadores da Justiça Federal 
com o intuito de coletar propostas 
de cursos para o exercício de 2020, 
a fim de subsidiar o Programa de 
Formação Continuada para magis-
trados federais. Para participar da 
consulta e indicar planos de cur-
sos, os juízes formadores devem 
preencher um formulário disponi-
bilizado pelo CEJ. As informações 
devem ser enviadas para o e-mail 
sce@cjf.jus.br até o dia 10 de ja-
neiro de 2020.


