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TRF5 doa 260 litros de óleo vegetal para reciclagem

+ Leia mais: www.trf5.jus.br

Paulo Cordeiro é empossado como 
desembargador federal do TRF5  

de Abril15
QUARTA

Marcelo Navarro, Ubiratan Delgado e Rogério Fialho

O
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curso a distância
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Danielle Rocha Santos
Coordenação dos Juizados Especiais
Dayana Matias da Silva
Secretaria Administrativa
Sílvio Ferreira de Lima
Subsecretaria de Material e Patrimônio
Lisiane Rodrigues Cavalcanti
Subsecretaria do Plenário
Alena Pessoa Cantarelli
Seção de Jurisprudência
Angélica Dias de Souza
SOSERVI
Wanderson Oliveira de Carvalho
SOSERVI

Aniversariantes

mais novo membro da Corte, 
desembargador federal Pau-

lo Cordeiro, tomou posse, ontem 
(14), no Pleno do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região – TRF5, 
em solenidade que contou com 
presenças de magistrados, advo-
gados, familiares, amigos e várias 
autoridades, como os ministros do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
Francisco Falcão (presidente), Luiz 
Alberto Gurgel de Faria e José de 
Castro Meira (emérito); o prefeito 
de Maceió (AL) e de Aracaju (SE), 
respectivamente, Rui Palmeira e 
João Alves Filho; a prefeita de Ara-
piraca (AL), Célia Rocha; o presi-
dente da Assembleia Legislativa de 
Alagoas, deputado estadual Luiz 
Dantas, entre outras.  

organizado, recebendo merecidos 
elogios de todos os corregedores 
que examinaram a 3ª Vara da Se-
ção Judiciária de Alagoas, de que 
até hoje era titular. Contudo, o as-
pecto que mais se sobressai de sua 
segura judicatura é o equilíbrio e 
o bom senso, mercadorias de raro 
valor e tão em falta nos dias que 
correm”.

A Subsecretaria de Infraestrutura 
e Administração Predial (SIAP) fez, 
na semana passada, a doação de 
260 litros de óleo vegetal usado. 
O óleo é oriundo do restaurante 
localizado no 16º andar do edifí-
cio sede do TRF5 e da doação de 

alguns servidores, que trazem o 
produto de casa para o TRF5 e de-
positam-no em um coletor próximo 
à entrada da ampliação, no térreo. 
A última coleta havia sido feita em 
novembro do ano passado. Segun-
do Antônio Macedo, responsável 

pelo processo, desde que a cole-
ta foi iniciada, o Tribunal já doou 
1.760 litros de óleo vegetal e motor 
usados. Esse óleo é transformado 
em sabão, evitando que resíduos 
sejam indevidamente descartados, 
contaminando o meio ambiente.

Saudação - Responsável por sau-
dar o mais novo membro do Tribu-
nal em nome da Corte, o desem-
bargador federal Paulo Roberto 
de Oliveira Lima destacou a sólida 
formação jurídica de Paulo Cor-
deiro: “como juiz, além de preparo 
intelectual, que o permite integrar 
qualquer tribunal do País, por mais 
especial que seja, é produtivo e 

CJF promove
encontro de juízes

A servidora Roberta Maria Sette de 
Freitas, oficial de justiça no TRT2, 
lotada na central de mandados de 
Guarulhos, tem interesse se redistri-
buída para os estados de Alagoas, 
Ceará, Rio Grande do Norte, Paraí-
ba ou Pernambuco. Os interessados 
podem entrar em contato através 
dos telefones: (11) 983026639 ou 
do e-mail roberta_sette@hotmail.
com; roberta.sette@trtsp.jus.br.

O Centro de Estudos Judiciários 
do Conselho da Justiça Fede-
ral (CEJ/CJF) realiza, a partir de 
amanhã (16), o Encontro dos 
Juízes das Varas Especializa-
das em Crimes de Lavagem de 
Dinheiro e contra o Sistema 
Financeiro Nacional (SFH), na 
sede do CJF, em Brasília. Na 
ocasião, está previsto o debate 
em torno de temas como Lei 
Anticorrupção, Acordo de Le-
niência e a Receita Federal do 
Brasil. Os interessados em parti-
cipar do evento, que será en-
cerrado na próxima sexta-feira 
(17), devem acessar a página do 
Conselho e na barra “Eventos” 
clicar no link da inscrição.

O Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos (NDRH) do TRF5 
informa que estão abertas as inscri-
ções para o curso na modalidade de 
Ensino à Distância (EaD) “Integração 
de Competências para Desempe-
nho da Atividade Judiciária com 
Usuários e Dependentes de Dro-
gas”. Os interessados em participar 
do treinamento, que é oferecido em 
parceria entre o Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) e as Faculdades de 
Direito e Medicina da Universidade 
de São Paulo (USP), podem se ins-
crever até o dia 31/05, através do 
link: www.obid.senad.gov.br.


