
Aniversariantes
Hoje:Fabiane Mendonça Amorim (NU-
CRE) Talita Moreira Rocha (Vitória da 
Conquista), Luisa Caetano Oliveira do 
Espírito Santo (22ª Vara), Mayne Mar-
jore Anselmo Santos (5ª Vara) e Thais 
Pereira Farias (2ª Turma Recursal) e 
Márcia Cristina Aquino (Delta). Ama-
nhã: Andréa Cristina Souza Brito (7ª 
Vara), Iracema Lima Velame Branco 
(NUCJU), Jair Antonio de Abreu Fa-
rias (NUASG), Paulo César Alves dos 
Santos (NUTEC) e Carla Batista Da-
masceno (19ª Vara).
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O juiz federal substituto da 
2ª Vara, João Paulo Pirôpo de 
Abreu, foi selecionado pelo 
CNJ para ser tutor do curso de 
Processo Penal a ser ministra-
do pelo Centro de Formação e 
Aperfeiçoamento de Servidores 
do Poder Judiciário do Conse-
lho Nacional de Justiça.

O CNJ, por meio do Centro 
de Formação e Aperfeiçoamen-
to de Servidores do Poder Judi-
ciário, promoverá o 2º Ciclo de 
Capacitação de 2013, dentro 
de um Programa Nacional de Capacita-
ção desenvolvido a partir dos resultados 
levantados na Pesquisa de Educação 
Corporativa de 2012. 

Ministra Eliana Calmon incentiva novos 
magistrados a serem críticos e independentes

A ministra Eliana Calmon, do Supe-
rior Tribunal de Justiça, abriu o VI Curso 
de Iniciação Funcional para Magistrados 
encorajando os 114 magistrados parti-
cipantes a serem “críticos” e a atuarem 
“com independência”. A qualificação 
reuniu juízes recém-empossados do Tri-
bunal de Justiça da Bahia e do Tribunal 
de Justiça de Mato Grosso, que cumpri-
ram uma extensa agenda de atividades.

Eliana Calmon esclareceu que não pre-
ga a “insubordinação” dos magistrados. 
“Prego que sejam responsáveis para atuar 
como verdadeiros agentes políticos e de 

poder”, afirmou. Para a ministra, “ser ma-
gistrado é ser vocacionado”. Ela alertou: 
“Se vocês se tornaram juízes apenas atrás 
de benesses e ganhos financeiros, terão 
grandes dificuldades. Precisamos de juí-
zes dispostos a mudar o Judiciário.” 

A ministra afirmou que o objetivo do 
curso não é ensinar detalhes processuais e 
legislação, conhecimentos nos quais os ju-
ízes já foram testados. “Queremos formar 
cabeças pensantes, capazes de agir como 
agentes políticos e tratar das questões de 
grande importância para a população”, 
disse. Eliana Calmon acrescentou que os 
juízes devem ampliar seus horizontes “para 
além do mundo que começa na comarca e 
termina no Tribunal de Justiça”. 

Outro ponto importante salientado pela 
ministra é a possibilidade, viabilizada pelo 
curso, de formação de redes de comunica-
ção entre os magistrados. “Sempre jun-
tamos juízes de vários estados para que 
eles se comuniquem e conheçam outras 
realidades”, apontou. Eliana Calmon des-
tacou que hoje há um grande poder na 
comunicação de rede, especialmente para 
os magistrados alcançarem seus objetivos 
comuns. “Hoje basta um laptop e o juiz 
não está mais isolado”, declarou. 

Criando um jardim seguro
Ao planejarmos um jardim, ele deve 

ser bonito e seguro para as pessoas 
que nele convivem, principalmente 
para crianças, animais domésticos e 
pessoas idosas ou portadoras de ne-
cessidades especiais.

O ideal é consultar um profissional 
qualificado. Mas como nem sempre é 
possível, convém pesquisar quais plan-
tas não devem ser usadas, pois muitas 
podem causar intoxicações quando in-
geridas ou reações alérgicas se tocadas.

 As plantas tóxicas mais comuns 
em nossos jardins são as azaléias, 
comigo-ninguém-pode, copo-de-leite, 
alamandas, crótons, giestas, mamo-
na, praticamente todas as plantas do 
gênero Euphorbia (coroa-de-cristo e 
bico-de-papagaio) e muitos cactos, 
por causa do látex leitoso que expelem 
ao serem cortadas.

Os cães são muito curiosos e po-
dem mastigar e engolir partes destas 
plantas. Em caso de intoxicação, con-
vém guardar a planta ingerida e pro-
curar imediatamente orientação médi-
ca. Para quem tem cães, é bom evitar 
misturar torta de mamona e farinha 
de osso para adubação, pois a farinha 
atrai os cães e a mamona é tóxica.

Convém orientar crianças sobre o 
perigo que as plantas podem causar, 
e desestimulá-las de provar folhas ou 
frutos desconhecidos.

Plantas que possuem folhas pon-
tiagudas, como algumas espécies de 
bromélias, agaves e cactos, devem 
ser evitadas pelo risco de uma criança 
ou adulto com necessidades especiais 
cair sobre elas provocando cortes e ar-
ranhões na pele ou olhos.

Nos pisos e calçadas, as lajotas 
devem ser antiderrapantes, principal-
mente nas áreas molhadas como bor-
das de piscinas. Os dormentes muito 
utilizados nos jardins podem se tornar 
escorregadios em dias de chuva.

Infelizmente, devido à violência nas 
cidades, deve-se evitar arbustos e ár-
vores grandes na entrada, onde alguém 
possa ficar escondido e surpreender o 
morador na chegada a sua residência.

Fonte: http://dicas-jardinagem
-paisagismo.spaceblog.com.br

VERDE
ÁREA

Ministro Fischer: 
pesquisa sobre JEFs é 
relevante para tomada 

de posição do Judiciário 
Os resultados da pesquisa “Acesso à 

Justiça: Dez Anos de Juizados Especiais 
Federais” são relevantes para uma tomada 
de posição, “talvez um novo sentido para 
o que queremos e pensamos do Poder Ju-
diciário em relação à sociedade e para 
buscarmos sempre o aperfeiçoamento”. 

As afirmações foram feitas pelo pre-
sidente do CJF e STJ, ministro Felix Fis-
cher, durante a abertura do workshop 
sobre o mesmo tema, realizado, no úl-
timo dia 15/10, pelo Centro de Estudos 
Judiciários do CJF. O objetivo do evento 
foi discutir os resultados de pesquisa re-
alizada no ano passado pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), a 
pedido do Conselho da Justiça Federal.

“Nada melhor do que uma reunião 
ampliada como esta para debatermos 
e tentarmos solucionar as deficiências 
eventualmente apresentadas”, disse o 
ministro a uma plateia formada por ju-
ízes e servidores dos juizados especiais 
federais (JEFs), além de advogados e 
membros do Ministério Público. 

Primeiro passo – O workshop buscou 
analisar e discutir os pontos críticos dos 
JEFs apontados pela pesquisa e levan-
tar propostas de melhorias. O evento, 
de acordo com o presidente do CJF e do 
STJ, representa o primeiro passo oficial 
para a formação de novas ações, sendo 
“de importância basilar para os nossos 
dias, principalmente porque busca a 
consolidação de mecanismos práticos, 
eficientes e capazes de assegurar a agi-
lidade exigida pelo jurisdicionado”. 

Fischer ressaltou ainda que o corre-
gedor-geral da Justiça Federal, ministro 
Arnaldo Esteves Lima, “com sua visão de 
vanguarda, sua experiência e conheci-
mento, mais uma vez avança na reali-
zação de ações que geram melhoria do 
sistema de Justiça, beneficiando aque-
les que buscam diariamente o Judiciário 
para dirimir conflitos”. 

Fonte: site do CJF

Neste 2º Ciclo de Capacitação, se-
rão oferecidas 7200 vagas, distribuídas 
entre os seguintes cursos: Improbidade 
Administrativa, Direito da Infância e Ju-
ventude, Direito Constitucional, Lei nº 
8.666/1993, Pregão e Sistema de Re-
gistro de Preço, Administração Judiciá-
ria, Desenvolvimento de Competências 
Gerenciais, Gestão de Projetos, Docência 
On-Line, Ética, uma questão de escolha, 
Gestão Estratégica com o uso do BSC, 
Orçamento Público, e Processo Penal.

Juiz federal substituto é selecionado 
como tutor em curso do CNJ


