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TRF5 libera mais de R$ 2 bilhões em Precatórios

Cultura Inglesa
de Julho

TERÇA

Coleta seletiva teve balanço positivo
Seção So-
cioambien-

tal do Tribunal 
Regional Federal 
da 5ª Região – 
TRF5 fez um ba-
lanço positivo da 
coleta seletiva re-
alizada durante a 
Semana do Meio 
Ambiente. Foram 
recolhidos 95 kg 
de vidro, 34 kg de 
plástico, 340 kg 
de papel e papelão, 16 lâmpadas, 
353 livros e 54 unidades de mate-
rial eletroeletrônico. “A coleta se-
letiva trouxe bons resultados, além 
do grande número de materiais 
arrecadados, houve uma sinergia 
por parte de muitos servidores, 
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O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região (TRF5) libera, a partir 
de amanhã (12), o pagamento 
de Precatórios Comuns (PRCs). 
Serão pagos R$ 2.190.086.527,79 
a 667 beneficiários dos seis es-
tados que compõem a 5ª Re-

gião – Alagoas, Ceará, Paraíba, 
Pernambuco, Rio Grande do Norte 
e Sergipe. O estado com maior 
número de favorecidos é Alagoas, 
com 216 beneficiários que, jun-
tos, receberão o montante de R$ 
1.411.539.497,94. Os valores se-

Em continuação à capacitação 
recebida nas duas últimas sema-
nas, o grupo de segurança ope-
racional do TRF5 realizará, hoje 
(11), treinamento prático de tiro. 
O exercício com munições reais 
será realizado na Casa Militar, 
na Avenida Cruz Cabugá, das 
14h30 às 17h. Durante a con-
dução e observação do treina-
mento, o instrutor e supervisor 
de inteligência do TRF5, Capitão 
Swellington Gregório, indicará a 
cada membro da equipe os pon-
tos a serem aperfeiçoados. 

resultando num pleito que já era 
nossa intenção: a coleta seletiva 
permanente. Estamos trabalhando 
para a instalação de uma Estação 
de Coleta Seletiva Solidária Per-
manente”, destacou a supervisora 
da Seção Socioambiental, Gabriela 

Alves. De acordo com a gestora, 
foram arrecadados telefones, bi-
cicletas, televisão, liquidificadores, 
notebook, impressora, teclado, 
entre outros produtos.
Solidária - A Resolução 201/2015 
do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) estabelece a distinção entre 
coleta seletiva e coleta seletiva so-
lidária, a depender da destinação 
do material recolhido. Enquanto 
a primeira diz respeito à coleta 
de resíduos sólidos previamente 
separados conforme sua constitui-
ção ou composição com destina-
ção ambientalmente adequada, a 
solidária é composta por resíduos 
recicláveis descartados, separados 
na fonte geradora, para destinação 
às associações e cooperativas de 
catadores de materiais recicláveis. 

rão pagos pela Caixa Econômica 
Federal e Banco do Brasil. Para 
receber o pagamento é necessá-
rio apresentar os originais com 
cópias dos documentos de iden-
tidade e CPF, além de um com-
provante de residência. 

A Justiça Federal em Alagoas 
(JFAL) está com inscrições abertas 
para o processo seletivo destina-
do a estágio para estudantes dos 
cursos de Administração, Ciências 
Contábeis, Engenharia Civil, Arqui-
tetura, Informática e Biblioteco-
nomia. As inscrições estão abertas 
até sexta-feira (14/07). As vagas 
são para a sede da Seção Judiciá-
ria de Alagoas (Maceió) e para as 
Subseções Judiciárias de Arapira-
ca, União dos Palmares e Santana 
do Ipanema. Mais informações: 
www.jfal.jus.br. (Com informações 
da ASCOM/JFAL)

A ANSERJUFE informa que man-
tém convênio com a Cultura Ingle-
sa e oferece aos associados 15% 
de desconto, não cumulativo, na 
primeira parcela do curso letivo 
regular, 10% nas parcelas do curso 
letivo regular, 50% de desconto 
não cumulativo em uma das par-
celas para o conveniado que já é 
aluno da Cultura e levar um amigo 
para estudar na escola. Mais infor-
mações podem ser obtidas pelo 
telefone: (81) 3327-1910.


