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QUARTA
Dia de combate à violência
contra crianças/Unicef

A primeira etapa do
curso “Política Judiciária
e Administração da
Justiça” começa
amanhã e prossegue na
sexta-feira, no auditório
da Escola de
Magistratura Federal da
5ª Região (Esmafe5), no Bairro do
Recife. A abertura do curso, às 8h30,
será feita pela diretora da Esmafe5,
desembargadora federal Margarida
Cantarelli. A segunda etapa ocorrerá nas
sedes dos Núcleos Seccionais da
Escola, no período de 16 a 27 de junho.

Política Judiciária é debatida na
Esmafe5

Promovido pelo Tribunal e Esmafe5, o
curso atende à Resolução da Escola
Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados
(ENFAM), que institui o Plano Nacional
de Aperfeiçoamento e de Pesquisa para
Juízes Federais (PNA).

Estão abertas, até o dia 8
de junho, as inscrições
para o II Fórum de Gestão
de Pessoas no Setor
Público, a ser realizado nos
dias 16 e 17 de junho, no
Centro de Treinamento da
Justiça Federal, em
Brasília. O evento é promovido pelo
Centro de Estudos Judiciários do
Conselho da Justiça Federal e tem como
objetivo reunir órgãos públicos para a
troca de experiências e debate em nível
nacional. Informações: www.cjf.jus.br.

Fórum aborda
Gestão de Pessoas
no Setor Público

A campanha de combate ao
sedentarismo, promovida pela Seção
de Saúde/DAMS, realizou ontem a
Oficina de Desenvolvimento da
Consciência Corporal com a psicóloga
Maria Tereza Mendonça, no Anexo III.
O objetivo da Oficina é despertar a
capacidade de autoconhecimento e
expressão das emoções e
movimentos, em benefício da saúde e
melhoria da qualidade de vida.

DAMS promove oficina sobre consciência corporal
Estamos na Semana do
Meio Ambiente e, mais do
que nunca, é preciso refletir
sobre condutas que visem
à preservação dos recursos
naturais. O TRF5 já imple-
mentou diversas mudanças,
a exemplo da troca de  tor-
neiras nos banheiros, reci-
clagem de papel, instalação de impres-
soras com frente e verso, entre outras

Tribunal investe no combate ao desperdício
ações. O mais importante é
que a reflexão sobre esse
tema está mudando o com-
portamento de muita gente
e pode ser feita a partir de
gestos simples, como trazer
um copo de casa para
diminuir o consumo de
copos descartáveis, evitar o

desperdício de papel, apagar lâmpadas
ou desligar equipamentos sem uso.

Até amanhã, a Fundação
Joaquim Nabuco exibe
exposição de fotografias e
mostra de filmes sobre o
Meio Ambiente, no Cinema
da Fundaj (Derby), com
entrada franca. Um dos
destaques da mostra é “Uma
verdade inconveniente”, que
apresenta uma análise sobre
o aquecimento global.

Meio ambiente

Fonte: www.fundaj.gov.br.


