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Aniversariantes
Hoje: Dorislei Sousa Novato Lauton 
(NUCGP), João Virgilio Mendes (NU-
CJU), Obede Pinheiro dos Santos (21ª 
Vara) e Lais Pacheco de Lima (10ª 
Vara). Amanhã: Romério Couto Miranda 
(Feira de Santana), Fernanda Cardoso 
Tourinho Aguiar (9ª Vara) e Sebastião 
Jardim Bittencourt (Alagoinhas).
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Hoje tem palestra sobre 
Fisioterapia Pélvica

no auditório

O NUBES traz hoje a palestra sobre 
Fisioterapia Pélvica, em parceria com o 
Centro Especializado no Tratamento do 
Assoalho Pélvico – CETAP, destacando as 
disfunções pélvicas, constipação intesti-
nal, incontinência urinária, além das dinâ-
micas sobre Pompoarismo, em rodas de 
conversa no Auditório Ministro Dias Trin-
dade do Fórum Teixeira de Freitas. 

Cada turma contará com 10 partici-
pantes e terá duração de aproximadamen-
te uma hora. Você poderá escolher seu 
melhor horário nas turmas de 14, 15 e 
16 horas, inscrevendo-se por meio do e-
-mail eps.ba@trf1.jus.br 

Inscrições para cursos online sobre 
Sustentabilidade oferecidos pelo Ministério 

do Meio Ambiente seguem até amanhã

Até amanhã, 17 de outubro, interes-
sados em aprender mais sobre temas 
como Água, Unidades de Conservação, 
Resíduos Sólidos ou Produção e Consu-
mo Sustentáveis poderão se inscrever em 
um dos cursos a distância oferecidos pelo 
Departamento de Educação Ambiental 
do Ministério do Meio Ambiente (MMA).

Serão oito cursos autoinstrucionais 
(sem tutoria) abertos ao público geral. Para 
se inscrever, basta acessar o ambiente vir-
tual de aprendizagem do MMA, preencher 
o cadastro e fazer o login. É possível parti-
cipar de mais de uma turma. A carga horá-
ria dos cursos varia de 20 a 70 horas e há 
2 mil vagas para cada um deles.

Outra novidade é que o projeto Sa-
las Verdes ganhou uma turma exclusiva, 
com o tema Educação Ambiental e Água. 
A iniciativa, criada em 2000, tem como 
objetivo incentivar a implantação de es-
paços socioambientais, que atuam como 
potenciais centros de informação e forma-
ção ambiental. Esta será a primeira das 
três turmas exclusivas para o projeto Salas 
Verdes programadas até o fim do ano.

Uma das missões do Salas Verdes é 
reduzir a produção e a distribuição de 
publicações em meio físico, ou seja: di-
minuir o uso de papel. Por isso, cada vez 
mais, o projeto aposta em ferramentas 
de educação a distância, como a plata-
forma Moodle. Os cursos online poderão 
ser feitos pelo público das Salas Verdes, 
formando turmas exclusivas de partici-
pantes do projeto.

Políticas Públicas - A analista am-
biental Ana Luisa Teixeira de Campos, do 
MMA, explica que a educação a distância 
foi uma alternativa para facilitar o acesso 

da sociedade a conteúdos 
alinhados com as políticas 
públicas ambientais na-
cionais. “Flexibilidade de 
horário, acesso de lugares 
diversos, interações e tro-
ca de experiências com 
públicos de diferentes re-
alidades são algumas van-
tagens da modalidade”, 
destaca.

Ana Luisa explica que 
o ambiente virtual de aprendizagem tem 
sido fundamental para o desenvolvimen-
to de diversos trabalhos de educação 
ambiental no Brasil. Segundo ela, os cur-
sos podem ser considerados ferramentas 
vitais para o estabelecimento de parce-
rias, tanto internas (com o aumento da 
interlocução de diversos departamentos 
do ministério) quanto externas. “Também 
são importantes para o aumento da ca-
pilaridade das políticas públicas ambien-
tais”, completa.

Os conteúdos também podem ser 
aproveitados por parcerias como escolas 
de governo, universidades, associações ou 
secretarias de meio ambiente estaduais e 
municipais, o que potencializa o uso e a 
disseminação dos materiais produzidos.

Os cursos abertos em outubro são: 
Conflitos em Unidades de Conservação: 
estratégias de enfrentamento e media-
ção; Educação Ambiental e Água; Educa-
ção Ambiental e Comunicação nas Uni-
dades de Conservação: estratégias que 
fazem a diferença; Educares - Educação 
Ambiental na Gestão de Resíduos Sóli-
dos; Estilos de vida sustentáveis; Funda-
mentos e Práticas de Educação Ambien-
tal para Espaços Educadores; Guia para 
a Produção de Conteúdos EAD; e Produ-
ção e Consumo Sustentável.

Para mais informações, acesse: 
http://ead.mma.gov.br/mod/page/view.
php?id=4 ou entre em contato pelo tele-
fone (61) 3032-1588.

Autorizada expansão 
do PJe na Subseção de 
Irecê para as demais 

classes cíveis
A Portaria Presi – 6972390, assinada 

no dia 11 de outubro pelo vice-presiden-
te no exercício da Presidência do TRF1, 
desembargador federal Kassio Marques, 
autorizou a expansão do Sistema Proces-
so Judicial Eletrônico (PJe) na Subseção 
Judiciária de Irecê/BA para as demais 
classes cíveis e para todos os novos pro-
cessos das classes cíveis e criminais de 
juizado especial federal adjunto. O docu-
mento também prevê a suspensão, na 
mesma data, da autuação de processos 
físicos nessas classes processuais.

De acordo com a Portaria, todos os 
novos processos e respectivos incidentes, 
exceto as execuções fiscais, as execuções 
de título extrajudicial e seus respectivos 
incidentes, inclusive embargos à execu-
ção e embargos de terceiro, tramitarão 
no PJe.

No mesmo ato ficou também definida 
a exclusão da Turma Recursal do Acre do 
cronograma de expansão do PJe, onde a 
expansão estava prevista para ocorrer no 
dia 22 de outubro. A exclusão se dá em 
virtude da extinção do órgão.

Fonte: TRF1


