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Dia de Defesa da Fauna

Dia Mundial sem Carro

O desembargador federal
José Baptista de Almeida
Filho (presidente do TRF da
5ª Região) participa, nesta
terça e quarta-feira, do
Encontro: Agenda Positiva
para a Justiça Federal. O
evento contará com a
participação dos presidentes
e corregedores dos cinco
Tribunais Regionais Federais
(TRFs), coordenadores dos
Juizados Especiais Federais, diretores
das Escolas de Magistratura e diretores
de Foro, além do presidente e membros
da Associação dos Juízes Federais do
Brasil. O objetivo do encontro é definir

Dirigentes da Justiça Federal
debatem Agenda Positiva

prioridades e preparar uma
agenda com projetos de
melhoria para a primeira e
segunda instâncias da
Justiça Federal. Entre os
temas a serem discutidos
estão a criação de novos
Tribunais Regionais
Federais e as novas
competências do Conselho
da Justiça Federal (CJF). O
evento acontecerá na Sala

de Conferências do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), em Brasília. O presidente
do TRF5 também participará, na manhã
desta terça-feira, da reunião ordinária do
Conselho da Justiça Federal.

Hoje são comemo-
rados o Dia de
Defesa da Fauna e
o Dia Mundial sem
Carro. As datas

foram criadas com o objetivo de
conscientizar a população sobre os
problemas causados pelos impactos
ambientais. O Brasil possui uma das

maiores biodiversidades em fauna e flora
do planeta, mas a cada dia aumenta o
número de espécies ameaçadas. Por
outro lado, é preciso estar atento à
qualidade do ar e ao consumo
desenfreado de combustíveis. O Comitê
Socioambiental do TRF5 lança a idéia do
“transporte solidário”, bastante utilizado
na década de 80. Além de melhorar o

trânsito na
Região
Metropo-
litana, a
iniciativa
contribui
para a preservação ambiental. Faça a
sua parte e entre nesse cadastro.
Informações com Mariana, ramal 9705.

Comitê Socioambiental luta pela preservação

O desembargador
federal Marcelo
Navarro participa, esta
semana, do seminário
Novas Tendências em
Matéria de Direito
Europeu do Ambiente,
que acontece em Alicante (Espanha),
representando a Associação dos Juízes
Federais do Brasil (Ajufe). O encontro é
realizado pelo Instituto “O Direito por um
Planeta Verde”, Universidade de Alicante
e Associação Iberoamericana de
Doutores e Doutorandos em Direito
Ambiental (AIDDDA).

Desembargador
debate Direito
Ambiental na
Espanha (Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Após quatro semanas de duração,
servidores do TRF5 concluíram, na
última sexta-feira, na sede da
Esmafe5, o curso Formação
Empreendedora (Forme), uma parceira
com Sebrae e Fecomércio. Dividido
em quatro módulos, o curso teve o
objetivo de formar instrutores internos
para atuar como multiplicadores, que
deverão capacitar os estagiários de
nível médio do Tribunal com vistas ao
futuro mercado de trabalho.

Servidores
concluem curso
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