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TRF5 encaminha 180 litros de óleo vegetal 
e de motor para reciclagem

JFCE seleciona 
conciliadores

Estágio em Direito

Servidores participam do treinamento 
do Sistema DRS Plenário

Subseção de Santana do Ipanema adia 
treinamento sobre o PJe

Justiça Federal da 5ª Região se destaca 
no cumprimento da Meta 18

Aniversariantes

Nádia Freitas Nobre Formiga Farias
Gab. Des. Fed. Edílson Nobre Júnior

Mônica Massa Carneiro Braga
SOSERVI

Subsecretaria de Infraestru-
tura Predial (SIAP) recolheu, 

na última segunda-feira (5/08), 180 
litros de óleo de cozinha usado do 
Papa Óleo e 80 litros de óleo de 
motor (retirados dos sistemas ge-
radores).  Fruto da doação de servi-
dores e do Restaurante Buonafina, 
o produto arrecadado foi doado a 
uma ONG de reciclagem que faz o 
tratamento necessário para reutili-
zar o óleo em biodiesel, glicerina, 
componentes para fabricação de 
sabão, sabonetes, detergentes, e 
outros derivados. A iniciativa, se-

gundo a SIAP, visa a promover a 
consciência ambiental, além de 
dar ao produto uma destinação 
ecologicamente correta. 
Meio-ambiente – Estudos apon-
tam que o descarte incorreto 
do óleo ( jogado na pia) causa 
entupimento na rede de esgoto 
e nos encanamentos. No solo, o 
líquido pode impermeabilizá-lo, 
contribuindo para enchentes e 
alagamentos. Dados apontam, ain-
da, que quando o óleo entra em 
processo de decomposição, libera 
o gás metano que, além do mau 

cheiro, agrava o efeito estufa. De 
acordo com a Companhia Pernam-
bucana de Saneamento (Compe-
sa), 80% dos serviços de manuten-
ção solicitados pelos clientes são 
causados pelo acúmulo de óleo e 
gordura na rede.

O Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) disponibilizou, 
em seu portal, na última 
quarta-feira (31/08), o rela-
tório parcial sobre o cum-
primento da Meta 18 pelo Su-
perior Tribunal de Justiça e pelos 
tribunais federais e estaduais. De 
acordo com os dados, a Justiça 
Federal da 5ª Região já alcan-
çou o cumprimento de 69.11% 
da meta referente ao julgamen-
to das ações de improbidade 
administrativa e penais relacio-
nadas a crimes contra a admi-
nistração pública, distribuídos 
até 31/12/2011. O levantamento 

indica que, de um total de 7.982 
processos, a Justiça Federal da 
5ª Região já julgou 5.516, sendo 
2.170 ações de improbidade ad-
ministrativa e 3.346 ações crimi-
nais contra a administração pú-
blica. esse resultado, na opinião 
do diretor da Divisão de Desen-
volvimento Institucional do TRF5, 
Luiz Carlos Targino, se configura, 
até o momento, como o melhor 
desempenho da Justiça Federal.

A Justiça Federal em 
Alagoas (JFAL) avisa 
que o curso sobre o 
uso do Processo Judi-
cial eletrônico (PJe) na 
Subseção Judiciária de 
Santana do Ipanema foi adiado 
para os dias 29 e 30/8. O objeti-
vo principal desse treinamento é 

facilitar o acesso ao 
sistema. O PJe pro-
porciona uma maior 
segurança processual 
e uma maior trans-
parência à atividade 

judicial, pois o arquivo digital 
pode ser acessado pelas partes a 
qualquer tempo, via internet.

A Justiça Federal no Ceará divul-
gou edital para seleção de conci-
liadores para a 14ª Vara Federal, 
sediada em Fortaleza. As inscri-
ções serão realizadas no período 
de 12 a 19/08 e os candidatos 
serão selecionados por meio de 
análise curricular. Informações: 
www.jfce.jus.br.

Servidores do Setor de Taquigra-
fia, da Seção de Áudio e Vídeo e 
da Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação (STI) participam, no 
dia 15 de agosto, do treinamen-
to do Sistema DRS Plenário, na 
Sala das Turmas. O software foi 
adquirido pelo Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região - TRF5 para 

a substituição do software atual, 
o PSS. O novo programa (DRS) 
é responsável pelo controle da 
gravação, gerenciamento e dis-
tribuição dos acervos de áudio 
e vídeo das sessões plenárias. O 
treinamento será ministrado pelo 
técnico da Empresa Kenta Infor-
mática, Diego Mariussi.

Estão abertas as inscrições para 
seleção de estágio em Direito na 
Procuradoria da Fazenda Nacional 
em Alagoas. Os estudantes devem 
estar cursando do 5º ao 8º período. 
Inscrições serão realizadas no Minis-
tério da Fazenda, na Praça D. Pedro 
II, Centro, portando cópia do com-
provante de matrícula e foto 3X4.


