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Dia do Agrônomo

Planejamento Estratégico e Tecnológico
Frente ao Novo Perfil das Demandas
Contemporâneas é o tema do VIII
Seminário de Gestão Judicial, que será
realizado nos dias 28, 29 e 30 de novem-
bro deste ano, em Brasília. O evento é uma
promoção do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) e do Centro de Estudos de Justiça
das Américas (CEJA). Sediado pela primeira
vez no Brasil, o objetivo é conhecer e discutir

os processos de planejamento estratégico
e tecnológico do Poder Judiciário. O
seminário já foi realizado no Chile, na
Nicarágua, em El Salvador, no Peru e no
Paraguai. O CNJ participou das últimas
duas edições, na Costa Rica em 2008 e na
Argentina em 2009. Durante o seminário,
serão apresentadas boas práticas relativas
ao âmbito processual e à implementação
de tecnologias de informação e comunicação.

Seminário de Gestão Judicial em Brasília

Cestas de coletas seletivas agora fazem
parte das iniciativas de sustentabilidade
do TRF5. Desde quinta-feira (09), estão
instalados dez conjuntos de lixeiras de
uso interno, cada um com quatro cestas
coloridas. A lixeira amarela é para
depósito de metais e na azul devem ser
jogados papéis. Já a verde serve para
jogar vidros e a vermelha para depositar
plásticos. Com a medida, os servidores
podem organizar a separação primária
de lixo. Outra novidade é que os
funcionários, caso não possuam coleta
seletiva em casa, podem trazer o material
para depósito nas lixeiras do Tribunal. A
disposição das cestas no TRF5 está da
seguinte maneira:

Anexo 1- Há dois conjuntos de lixeiras:
Um está no térreo e outro no 1º andar.
Anexo 2 e 3 – Há um conjunto de lixeiras
em cada um. Ambos no térreo.
Edifício Sede: Há um conjunto em cada
um dos seguintes andares: 3°, 4°, 5°, 6°,
8° e 16° andar.

O juiz federal Marco Bruno Miranda
Clementino foi escolhido para ser o presidente
da Comissão de Apuração das Eleições 2010,
no Rio Grande do Norte. A comissão é
integrada também pelos juízes Lena Rocha e
Marcos Duarte. O magistrado Marco Bruno
Miranda, que é titular do TRE, também foi
eleito diretor da Escola Judiciária Eleitoral.

Magistrado presidirá apuração de votos no RN

Cestas de coletas seletivas são instaladas

A Coordenadoria
dos Juizados
Especiais Federais
da 5ª Região, a
Escola da
Advocacia-Geral
da União e a
Faculdade de
Ciências Médicas
de Campina
Grande (FCM)
realizarão, nos dias
23 e 24 de
setembro, no
Auditório da
Justiça Federal
(Fórum Juiz

Justiça Federal na Paraíba realiza
1ª Jornada de Perícias Médicas

Federal Nereu Santos), a Primeira
Jornada Paraibana de Perícias
Médicas. Na programação do
evento, estão previstas palestras
como Perícia Médica Judicial
Conciliatória e Elementos do Ato
Pericial à Luz do Código de Ética
Médica. O encontro tem a
coordenação do juiz Federal Sérgio
Murilo Wanderley Queiroga. O
desembargador federal Rogério
Fialho presidirá a sessão de
abertura da jornada às 19h, no dia
23. Encerrando o encontro, o
desembargador federal Francisco
Barros Dias profere palestra magna,
às 19h30.


