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Ano XI - 2016 – n. 01 

 

“Teu dever é lutar pelo Direito. Mas o dia em que encontrares o Direito em 

conflito com a Justiça, lute pela Justiça”. (Eduardo Couture) 

Divulgada Portaria que lista feriados do ano 
2016 na JFAC 

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) 

divulgou por meio da Biblioteca Digital, o Boletim 

Eletrônico de Serviço N. 5 de 08/01/16 que traz a 

Portaria/Diref N. 3 sobre os feriados nacionais, estaduais e 

municipais da Seção Judiciária do Estado do Acre (SJAC) e 

da Subseção Judiciária de Cruzeiro do Sul, assinada pelo 

Diretor do Foro, Juiz Federal Náiber Pontes de Almeida. 

No primeiro semestre do ano as principais datas 

comemorativas englobam o Carnaval, Semana Santa e o 

aniversário do Estado do Acre. 

Data Dia da Semana Nomenclatura 
1º a 06 de janeiro Sexta-feira a 

quarta 
Forense-Recesso 
Forense 

08 a 09 de 
fevereiro 

Segunda e terça Forense- 
Carnaval 

23 a 27 de março Quarta a domingo Forense- Semana 
Santa 

21 de abril Quinta-feira Nacional-
Tiradentes 

1º de maio Domingo Nacional-Dia do 
Trabalho 

27 de maio Quinta-feira Nacional-Corpus- 
Christi 

15 de junho Quarta-feira Estadual-
Aniversário do 
Estado do Acre 

No segundo semestre do ano observa-se dois feriados 

municipais na Subseção de Cruzeiro do Sul: Dia de Nossa 

Senhora da Glória (15 de agosto) e aniversário do 

município (28 de setembro). Enquanto na Seção Judiciária 

de Rio Branco conta-se o feriado municipal de fundação do 

município (28 de dezembro). 

Para visualizar o calendário completo acesse o link da 

Biblioteca Digital aqui -(Boletim Eletrônico de Serviço de 

08 de janeiro de 2016, pg. 258).  

 

Obra da Estação Compacta de Tratamento de 
Esgoto será iniciada em breve na SJAC 

Em junho do ano passado o Diretor do Foro, juiz federal 

Náiber Pontes de Almeida, recebeu do Governo do Estado 

do Acre uma área de terra para a construção da Estação 

Compacta de Tratamento de Esgoto (ETE) da Seção 

Judiciária do Acre. O terreno está localizado ao lado do 

estacionamento da Seccional e a obra está prestes a ser 

iniciada. A Justiça Federal aguarda apenas a liberação das 

licenças do IBAMA e IMAC. 

Após licitação, o contrato foi assinado com a empresa 

LN Construções e Comércio LTDA com um prazo de 

execução de 90 dias a partir da ordem de serviço. A obra 

custará R$ 298.990,00 (Duzentos e noventa e oito mil 

novecentos e noventa reais).  

Atualmente o sistema de tratamento do esgoto da 

Seccional conta com 01 fossa e 02 filtros biológicos, o que 

não é suficiente para manter os índices de poluição abaixo 

dos aceitáveis pelo CONAMA (Conselho Nacional do Meio 

Ambiente)- órgão que “estabelece normas, critérios e 

padrões relativos ao controle e manutenção da qualidade 

do meio ambiente”- constatado através de análises de 

laboratório. 

De acordo com o responsável pela obra, Carlos Alberto 

da Silva Cabral, com a ETE poderá ser alcançado índices de 

purezas em torno de 95% (noventa e cinco por cento) em 

relação aos efluentes lançados na natureza.  

Posteriormente, será construída uma cisterna para 

armazenamento e reaproveitamento do esgoto tratado 

para utilização 

na limpeza das 

calçadas e na 

manutenção dos 

jardins da 

Seccional. É a 

Justiça Federal 

do Acre 

contribuindo 

para o equilíbrio 

ecológico. 

 
Novo Acordo Ortográfico da Língua 

Portuguesa 

No dia 1º de janeiro de 2016 o Novo Acordo 

Ortográfico da Língua Portuguesa tornou-se obrigatório 

no Brasil. A padronização é um acordo assinado entre os 

países que compõem a Comunidade de Países de Língua 

Portuguesa (CPLP): Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-

Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e 

Timor- Leste. 

A principal finalidade da proposta é a valorização, 

promoção e unificação da língua falada por mais de 270 

milhões de pessoas, sendo a 5ª língua mais falada no 

mundo. Interesses econômicos também estão por trás 

dessa unificação linguística. 

As principais mudanças estão presentes na acentuação 

das palavras e no uso do hífen. No site da Academia 

Brasileira de Letras é possível acessar o Vocabulário 

Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP), atualizado 

desde 2009 com as novas regras.  

A utilização de uma boa gramática também é uma 

alternativa pra quem deseja aprofundar o conhecimento 

das novas normas. Sugerimos autores como BECHARA, 

CEGALLA, CELSO CUNHA, JOSÉ AUGUSTO CARVALHO, 

ROCHA LIMA e PASQUALE E ULISSES.  

 

Modelo ilustrativo da ETE. Fonte: 
http://www.fyequipamentos.com.br/ 

http://www.trf1.jus.br/dspace/handle/123/89362

