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Marcelo Navarro recebe visita do presidente da OAB/AL

TRF5 doa 80 litros de óleo 
para a reciclagem
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JFRN promove Quinta Jurídica voltada 
à judicialização da Saúde

EstágioSubsecretaria de Infraestru-
tura e Administração Predial 

(SIAP) do Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região – TRF5, através do 
Núcleo de Serviços e Meio Am-
biente, fez, ontem (19), a doação 
de 80 litros de óleo vegetal usado 
para a reciclagem. O óleo arre-
cadado é oriundo do restaurante 
localizado no 16º andar do edi-
fício sede do TRF5, O Porto, e da 
doação de alguns servidores, que 
trazem o produto de casa. Após o 
devido refino, o material descarta-
do será transformado em sabão. 
Responsabilidade Social – Desde 
sua implantação no TRF5, o pro-
grama de Responsabilidade Social 

desenvolve ações 
de proteção ao 
meio ambiente e à 
saúde pública, com 
o correto descarte 
de substâncias no-
civas encontradas 
em materiais usa-
dos.  O programa 
já coletou e enviou 
para a reciclagem 
mais de 1.800 litros 
de óleo, entre ve-
getal e de motor; 414 Kg de pilhas 
e baterias; 7.812 lâmpadas fluores-
centes; e 28 toneladas de papel, 
encaminhados de maneira frag-
mentada e prensada. Além disso, 

em parceria com a Prefeitura da 
Cidade do Recife (PCR), o TRF5 
retirou cerca de duas toneladas de 
lixo da área de manguezais do Rio 
Capibaribe.

O presidente do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região - TRF5, 
desembargador federal Marcelo 
Navarro, recebeu em seu gabine-
te, ontem, o presidente da Or-
dem dos Advogados do Brasil em 
Alagoas (OAB/AL), Thiago Bon-
fim. A visita de cortesia foi ex-

tensiva ao desembargador federal 
Paulo Cordeiro, visto que Bonfim 
não pôde comparecer à posse de 
Navarro como presidente do TRF5, 
tampouco de Cordeiro, como 
desembargador. Durante a visita, 
o grupo tratou de assuntos como 
as novidades no sistema eletrô-

nico no judiciário. Thiago 
Bonfim destacou, ainda, a 
implantação do processo 
eletrônico pela OAB/AL, 
primeira vez que tal novi-
dade é aplicada no Brasil. A 
mudança chega aos advo-
gados a partir de hoje.

Será realizada, amanhã (21), às 
19h, na Justiça Federal no Rio 
Grande do Norte (JFRN), a pró-
xima edição da Quinta Jurídica. 
Com o tema “Aspectos Polêmi-
cos da Judicialização da Saúde”, 
o evento é uma realização do 
núcleo no Rio Grande do Norte 
da Escola de Magistratura Fe-
deral. Nesta edição, a Quinta 
Jurídica terá palestras da juíza 

federal Gisele Leite, da promo-
tora de Justiça Iara Pinheiro de 
Albuquerque e do procurador-
-chefe da União no Rio Grande 
do Norte Francisco Livanildo da 
Silva. Para participar, o interessa-
do deve se inscrever através do 
portal da JFRN (www.jfrn.jus.br). 
No dia do evento, o participante 
deve doar 2 kg de alimentos não 
perecíveis.

A Subseção Judiciá-
ria de Arcoverde, da 
Justiça Federal em 
Pernambuco (JFPE), 
está com inscrições 
abertas para seleção 
de estagiários do cur-
so de Direito. É ofe-
recida uma vaga para 
contratação imediata, 
além de formação de 
cadastro de reserva. O 
prazo para inscrição termina no 
dia 29 de maio. A vaga é destinada 
a estudantes que tenham cursado, 
no mínimo, a metade do curso e 

estejam, no máximo, no antepe-
núltimo semestre da graduação. 
As provas serão realizadas no dia 
19 de junho, das 8h às 12h. Mais 
informações: www.jfpe.jus.br.


