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Aniversariantes

Um ar condicionado sujo 
representa 158 quilos de 
gás carbônico a mais na 

atmosfera, por ano.
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Dia do Trovador

Papa Óleo recolhe 45 litros 
de óleo vegetal usado

empresa Bumerangue Reci-
clagem recolheu, na última 
quinta-feira (14), 45 litros 

de óleo vegetal do Papa óleo do 
TRF5. A maior parte desse resíduo 
vem do Restau-
rante Buonafina, 
que contribui 
efetivamen-
te com a ação 
desenvolvida 
pelo Comitê 
Socioambien-
tal do TRF5 e a 
Subsecretaria de 
Infraestrutura e 
Administração 
Predial (SIAP). O 
óleo e a gordura 
recolhidos serão 
tratados e trans-
formados em 
glicerina, com-

ponente para a fabricação de sa-
bonetes e detergentes, e utilizados 
em programas de produção de 
biodiesel. Outra parte do produto 
vem dos servidores, que trazem de 

casa garrafinhas 
com o resíduo. A 
meta do Comitê 
Socioambiental 
é recolher, até 
o fim do ano, 
200 litros de 
óleo. De janeiro 
a julho, já foram 
coletados 117 
litros. Faça a sua 
parte. Deposite 
os recipientes 
contendo óleo 
no coletor que 
fica no térreo do 
edifício-sede do 
Tribunal.

Poder Judiciário e Segurança Pública 
são temas de debate em Alagoas

Barros Dias ministra 
curso sobre o CPC

Contaminação – De acordo com o Comitê Socioambiental do TRF5, 
cada litro de óleo jogado no esgoto significa a contaminação de 1 
milhão de litros de água. O óleo altera o pH da água, entope os canos 
de esgoto e aumenta o risco de enchentes. A coleta realizada pelo 
TRF5 colabora com a preservação ambiental e promove o reaprovei-
tamento do resto de óleo de cozinha. 

O Tribunal de Justiça de Alagoas 
(TJAL) sedia, no próximo dia 25, o 
Seminário Nacional “Poder Judi-
ciário e a Segurança Pública”. O 
evento contará com a presença 
do presidente do TRF5, desem-
bargador federal Paulo Roberto 
de Oliveira Lima. A promoção do 
seminário é do Conselho Nacional 
de Justiça e do TJAL. A solenidade 
de abertura será às 9h, em segui-
da, a ministra do Supremo Tribunal 
Federal, Carmen Lúcia Antunes Ro-
cha, pronunciará a palestra sobre 
“A Garantia da Lei da Ordem no 

O desembargador federal Fran-
cisco Barros Dias irá ministrar o 
curso “Recursos: Teoria e Espécies 
– À Luz do Novo Projeto do Có-
digo de Processo Civil”, no perí-
odo de 25 a 28 de julho, das 18h 
às 22h, no auditório da Justiça 

Federal na Paraíba. 
O curso é destinado 
a todos os estudio-
sos e profissionais 
do Direito e terá 
carga horária de 
20h/a. O conteú-
do vai abranger 
desde os tipos de 

recursos (apelação, 
agravo, embargos, recurso espe-
cial etc.) até a repercussão geral 
e a jurisprudência, dentre outros 
temas do universo jurídico. Ins-
crições e maiores informações 
através do site www.latosensues-
colajuridica.com.br ou dos telefo-
nes (83) 9144.5686 ou (84) 3201-
7689. 

Processo Eleito-
ral. Ainda pela 
manhã, o minis-
tro da Defesa, 
Nelson Jobim, 
fará palestra 
sobre “A Partici-
pação das For-
ças Armadas na 
Garantia da Lei 
e da Ordem”. 
As inscrições poderão ser reali-
zadas até o dia 21 de julho. Mais 
informações no site do TJAL: www.
tjal.jus.br.

Mutirão de conciliação da JFRN alcança 
quase R$ 2 milhões em acordos
A Justiça Federal do Rio Grande 
do Norte promoveu, recente-
mente, um Mutirão de Con-
ciliação para os processos do 
Sistema Financeiro de Habitação 
(SFH). Coordenado pelo juiz fe-
deral Fábio Bezerra, a ação teve 
um saldo positivo: o valor total 
das dívidas acordadas foi de R$ 
1.948.875,19. Fábio Bezerra acre-
dita que o resultado alcançado 

foi bastante produtivo: “O muti-
rão foi muito importante porque 
conseguimos fazer acordos em 
processos difíceis. O volume de R$ 
2 milhões também mostra o ga-
nho para as partes, tanto o cliente 
quanto a Caixa, que conseguiram 
finalizar a negociação envolvendo 
o financiamento de imóvel”, decla-
rou o juiz federal.


