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Comissão So-
cioambiental 

do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – 
TRF5 fez um balanço 
das ações referentes 
a descarte de pilhas, 
baterias, descarac-
terização de lâmpa-
das fluorescentes e o 
quantitativo de óleo 
vegetal e de motor 
coletados. De fevereiro de 2011 a 
maio deste ano, já foram recolhi-
dos 967 litros de óleo, sendo 887 
do tipo vegetal e 80 de motor. 

Cerca de 370 litros do óleo vegetal 
estão aguardando o recolhimento 
por parte de empresa especializada 
no reaproveitamento do material 

O presidente do TRF5, desembar-
gador federal Francisco Wildo, 
participou, na última quinta-feira 
(29), da solenidade de abertura do 
Colégio de Presidentes da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB), 
evento que reúne os dirigentes das 
27 Seccionais da Ordem. Durante 
dois dias (29 e 30), os participantes 

discutiram assuntos relacionados 
com a “Campanha Nacional pela 
Dignidade dos Honorários”. Na 
pauta, a XXII Conferência Nacional 
dos Advogados, honorários, cam-
panha pela Reforma Política, Novo 
Código de Ética e Disciplina, previ-
dência para os advogados e custas 
judiciais.

Todos os anos, no 
dia 31 de Maio, a 
Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) 
e os seus parceiros 
em todo o mundo 
comemoram o “Dia 
Mundial Sem Taba-
co”, destacando os 
riscos à saúde asso-
ciados ao consumo de tabaco. 
Em 2014, o tema central é au-
mentar o imposto sobre o taba-
co, de forma que haja uma redu-
ção em seu consumo, e encorajar 
os indivíduos e organizações civis 
a pressionarem os governantes 
a aumentar os impostos sobre o 
tabaco. O consumo de tabaco é a 
principal causa evitável de morte 

Impostos sobre os produtos de tabaco
no mundo e, atual-
mente, é responsável 
pela morte de um 
em cada 10 adultos 
no mundo inteiro. 
Seis milhões de pes-
soas morrem, a cada 
ano, em consequ-
ência do consumo 
do tabaco e, destes, 

mais de 600 mil são os “fumantes 
passivos”. O Ministério da Saúde, 
por meio do Programa Nacional 
de Controle do Tabagismo, no 
Sistema Único de Saúde (SUS), 
oferece tratamento gratuito e 
especializado contra tabagismo, 
no qual os pacientes têm acesso 
à psicoterapia e medicamentos 
específicos.

Começa hoje e segue até a quarta-
-feira (4), em João Pessoa/PB, o 
Media Training voltado para ma-
gistrados federais e estaduais, na 
Paraíba. O treinamento, promovido 
pelo núcleo paraibano da Esmafe e 
pela Escola Superior da Magistratu-
ra (Esma/PB), com apoio do Tribu-
nal Regional Federal da 5ª Região – 
TRF5, faz parte do Programa Anual 
de Aperfeiçoamento de Magistra-
dos, para fins de vitaliciamento e 
promoção por merecimento, con-
forme exigência da Escola Nacional 
de Formação e Aperfeiçoamento 
de Magistrados (Enfam). As aulas 
serão realizadas no prédio da Esma.

para fazer sabão. O óleo foi trazido 
por servidores e colaboradores, 
que descartam o material num 
coletor apropriado, disponibilizado 
pelo Tribunal, numa área próxima à 
Ampliação. 
Consciência ambiental - Em rela-
ção aos outros materiais, a Comis-
são contabiliza que, desde 2009, já 
foram recolhidas 356 kg de pilhas 
e baterias. Desse total, 21 kg estão 
adequadamente armazenados, 
aguardando descarte. Quanto às 
lâmpadas fluorescentes, foram des-
caracterizadas 6.053 unidades, de 
março de 2010 até julho de 2013.


