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TRF5 concorre ao XV Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça em três categorias

Sessão da TRU 

de Junho

SEGUNDA
Meio Ambiente e Saúde

TRF5 comemora Dia Mundial do Meio 
Ambiente ao longo desta semana
  oje, 5 de junho, quando 

se comemora o Dia 
Mundial do Meio Ambiente, o 
Tribunal Regional Federal da 
5ª Região - TRF5, em parceria 
com as instituições que com-
põem o Ecos Pernambuco – 
Tribunal Regional do Trabalho 
da 6ª Região (TRT6), Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE), Tribu-
nal de Contas do Estado (TCE), 
Tribunal de Justiça de Pernam-
buco (TJPE) e a Universidade 
Federal Rural de Pernambuco 
(UFRPE) -, promove a Semana do 
Meio Ambiente, que visa a deba-
ter soluções sustentáveis para os 
problemas urbanos. De hoje até a 
próxima sexta (9), diversas ações 
serão feitas em torno dessa temá-

O TRF5, por meio da Divisão de 
Comunicação Social, é finalista 
do XV Prêmio Nacional de Co-
municação e Justiça (PNCJ), em 
três categorias: Mídia Impres-
sa, com a Revista Argumento; 
Fotografia, com a Ser(tão) de 

luz; e Reportagem Escrita, com a 
matéria #SomosTodosHumanos, 
estas duas últimas publicadas na 
edição nº 12 da Argumento. O 
prêmio reconhece os melhores 
trabalhos realizados pelas asses-
sorias de comunicação de todos 

Meio Ambiente

Aniversariantes

os órgãos ligados à Justiça do 
país. A edição deste ano alcançou 
o recorde de 271 trabalhos ins-
critos. O resultado será divulgado 
durante a solenidade de encer-
ramento do XIII Congresso Bra-
sileiro dos Assessores de Comu-

tica, a exemplo do prédio, que será 
iluminado de verde; da disponibi-
lização de uma estação de coleta 
seletiva, para o correto descarte de 
vários materiais recicláveis; e uma 
exposição de orquídeas.  
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Hoje, Dia Mundial do Meio Am-
biente, é uma data propícia para 
refletirmos sobre a saúde ambien-
tal: uma área que abrange as inter-
-relações entre a saúde humana e 
o meio em que se vive. Contextos 
socioambientais favoráveis podem 
promover o bem-estar, enquanto 
ambientes desfavoráveis represen-
tam importante risco à saúde. A 
consciência de que a saúde física 
e mental estão intrinsecamente 
relacionadas à qualidade do en-
torno tem crescido com o avanço 
da ciência. No Brasil, os principais 

Abertura oficial - No dia 
8, às 15h, haverá a abertu-
ra oficial da Semana, pelo 
presidente do TRF5, de-
sembargador federal Ma-
noel Erhardt. Em seguida, 
a Orquestra Crescendo na 
Harmonia e o cordelista 
Valdir Soares Fernando, 
servidor da Justiça Federal 
em Pernambuco, vão se 
apresentar. Neste mesmo 
dia, ocorrerá a exposi-
ção itinerante do artista 

do Movimento Catamisto, André 
Soares Monteiro, que transforma 
“lixo” em arte socioambiental; 
e será oferecida uma oficina de 
horta urbana, com vagas já esgo-
tadas. 

nicação da Justiça (Conbrascom 
2017), em Maceió-AL, no dia 30 
de junho. No ano passado, o 
TRF5 concorreu em duas catego-
rias e foi vencedor com a repor-
tagem escrita “Canabidiol: a luta 
jurídica pela saúde”. 

A 21ª sessão da Turma Regional 
de Uniformização de Jurisprudên-
cia (TRU) será realizada hoje (5), às 
14h, no Pleno do TRF5. A reunião 
será presidida pelo coordenador-
-regional dos Juizados Especiais 
Federais na 5ª Região, desembar-
gador federal Élio Siqueira Filho.

fatores ambientais vinculados ao 
aparecimento e agravamento de 
doenças crônico-degenerativas 
são a poluição ambiental, a má 
qualidade dos alimentos e o es-
tresse. Já a violência vincula-se 
mais de perto ao aumento dos 
óbitos. A mudança desse quadro 
passa obrigatoriamente pela cria-
ção, reconstituição ou manutenção 
de ambientes com características 
saudáveis, as quais incluem equi-
dade e condições psicossociais 
favorecedoras do desenvolvimen-
to de indivíduos e grupos. 

A Comissão Socioambiental da 
Justiça Federal no Ceará realiza, em 
parceria com o Tribunal Regional 
Eleitoral do Ceará e o Tribunal Re-
gional do Trabalho da 7ª Região, de 
6 a 11 de junho, a Semana do Meio 
Ambiente. Com o tema “Meio Am-
biente e a Nossa Cidade”, a edição 
de 2017 pretende debater soluções 
para as questões urbanas em equilí-
brio com um desenvolvimento sus-
tentável. Saiba mais: www.jfce.jus.br 
(Com informações da ASCOM/JFCE)

O Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos (NDRH) do 
TRF5 informa que as horas decor-
rentes do curso “Prática Forense 
em Direito Previdenciário no Re-
gime Geral da Previdência Social” 
serão inclusas nos assentamentos 
funcionais dos servidores do Tribu-
nal aprovados no treinamento, não 
sendo necessário o envio de reque-
rimento pelo SEI!

Inclusão de horas


