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Economize água com 
aplicativos de celular

Aplicativos de celular gratuitos são 
aliados na hora de economizar água:  o 
mais simples é um “despertador para o 
banho”. A recompensa será descobrir se 
o consumo está acima da média ou o que 
pode ser comprado com a economia feita.

Se duchas e chuveiros são vilões, o 
aplicativo “Sai Desse Banho” quer ser o 
mocinho. O aplicativo é um despertador 
“ecológico”: quando o tempo na ducha 
passar do que foi programado, uma mú-
sica irritante toca no smartphone, até 
que ele seja desligado. 

Outra opção é o iWater, uma espécie 
de calculadora de gastos. Quem já usou 
apps de dietas ou similares vai se sen-
tir familiarizado: tudo o que foi gasto ou 
consumido deve ser informado no aplica-
tivo para que ele aponte se o consumo 
é o ideal. As atividades rotineiras, como 
lavar as mãos ou tomar banho, devem ser 
informadas. O aplicativo calcula se o con-
sumo está de acordo com o recomendado 
pela ONU de 110 litros de água/dia. Se 
houver desperdício, ele dá um alerta. 

Fonte G1.com.br

VERDE
ÁREA16ª Vara tem novo diretor de Secretaria

Pablo da Rosa e Sil-
va Alves é o novo dire-
tor da Secretaria da 16ª 
Vara. O servidor tomou 
posse na última terça-
-feira, 19/8, no gabinete 
da DIREF na presença 
do diretor do Foro, juiz 
federal Iran Esmeraldo 
Leite, também titular da 
16ª Vara, e do diretor da 
Secretaria Administrati-
va, Diego Almeida Nas-
cimento, que ocupara 
anteriormente a função 
que passa a ser exercida 
por Pablo Alves.

Na oportunidade, o diretor do Foro 
declarou-se feliz em contar com a expe-
riência do servidor como seu novo diretor 
de Secretaria, elogiando-o pelo seu ex-
cepcional desempenho no mesmo cargo 
nas Subseções de Campo Formoso entre 
2006 e 2010; Unaí/MG, de 2010 a 2012 
e, mais recentemente, na Subseção de Lu-
ziânia/GO.  

O novo diretor de Secretaria da 16ª 
Vara é técnico judiciário, graduado em Di-
reito pela Universidade Paulista em Brasí-
lia, com especialização pela Universidade 
do Sul de Santa Catarina com experiência 
na área de Direito com ênfase em Direito 
Público.

Eleita pelos colegas, servidora toma 
posse no Conselho do Pro-Social

O Conselho Deliberativo 
do Pro-Social empossou na 
última quarta-feira, 20/8, os 
representantes eleitos dos 
magistrados e dos servidores  
ativos e inativos para o biênio 
2014/2016. A sessão de pos-
se ocorreu no TRF da 1ª Re-
gião, em Brasília. 

A servidora Rita Olívia An-
neys Cardoso (foto ao lado), 
originária da Seção Judici-
ária da Bahia e atualmente 
exercendo suas funções no gabinete do desembargador Cândido Moraes foi empossada 
conselheira juntamente com o desembargador federal Plauto Ribeiro, representante dos 
magistrados inativos e Sandra Lucia Bicas Rocha, representante dos servidores inativos. 
Na mesma sessão os conselheiros apreciamos processos administrativos que estavam em 
pauta e proferiram seus primeiros votos. 

O presidente do TRF1, desembargador Cândido Ribeiro, declarou a sua satisfação em 
empossar as representantes dos servidores e o representante dos magistrados. Na sua pri-
meira fala a servidora Rita Olívia, eleita com mais de 51% dos votos dos colegas, registrou 
seu apreço e disse que se sentia honrada de estar ali presente participando do conselho 
deliberativo representando seus pares da 1ª Região, com 14 unidades da federação e que 
a honraram com seus votos.

CEF é obrigada a 
fornecer todos os 
extratos do FGTS

O STJ decidiu que a Caixa Econômi-
ca Federal é obrigada a fornecer extratos 
das contas do FGTS de qualquer período. 
O banco estatal já fornecia esse tipo de 
informação para as contas criadas a par-
tir de 1990, quando passou a ser a única 
instituição gestora do fundo. Agora, a Jus-
tiça o obriga a divulgar, quando solicitado, 
os extratos mesmo para as contas criadas 
antes desse ano. 

A Caixa adequou normas internas para 
o cumprimento da decisão. Para consultar 
o saldo dessas contas, criadas antes de 
1990, é preciso ir a uma agência física do 
banco. Para as contas do FGTS abertas de-
pois de 1990, o banco permite a consulta 
dos extratos pela internet. O trabalhador 
deve cadastrar senha para acessos às in-
formações, informando seu PIS e aceitando 
o Termo de Cadastramento. Além do extra-
to completo, o banco oferece a opção de 
atualização de endereço, extrato por email 
e serviços no celular. 

A excessiva demora do Legislativo em 
aprovar uma proposta de criminalização da 
homofobia permite que o Supremo atue por 
conta própria para fixar regras contra essa 
conduta. É o que diz o procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, em parecer en-
viado ao STF após processo apresentado 
pela Associação Brasileira de Gays, Lésbi-
cas e Transgêneres. 

A entidade cobra, desde 2012, que o 
Judiciário acelere a análise do projeto de 
lei sobre o tema que está no Senado (PL 
122/2006), consolidando discussões já fei-
tas há 13 anos no Congresso. O relator, mi-
nistro Ricardo Lewandowski, foi contrário à 
solicitação, mas a associação recorreu. 

Para Rofrigo Janot, a corte pode ante-
cipar-se ao Congresso e utilizar o texto do 
projeto para estipular a punição no Código 
Penal a quem cometer crimes resultantes 
de discriminação motivada por identidade 
ou orientação sexual. 

PGR muda posicionamento e diz 
que STF pode criminalizar homofobia

Segundo o procurador-geral, o precon-
ceito contra gays, lésbicas, bissexuais, 
travestis e transexuais viola direitos funda-
mentais do cidadão e exige medida urgen-
te. Além disso, ele disse que o Mandado de 
Injunção estabelecido na Constituição Fe-
deral permite o "diálogo institucional entre 
os poderes" e "a possibilidade de constru-
ção normativa no controle de constitucio-
nalidade". 

Além da interferência direta, outra pos-
sibilidade apontada por Janot seria a fixa-
ção de prazo determinado para o Congresso 
legislar. Ele somente rejeitou a possibilida-
de de que o Estado seja obrigado a indeni-
zar vítimas de homofobia e transfobia, con-
forme diz o projeto de lei, por entender que 
o Poder Público não tem responsabilidade 
genérica pela violência social. 

Mudança de orientação - O parecer 
chama atenção porque contraria posição 
adotada pelo Ministério Público Federal 

na época em que era chefiado por Roberto 
Gurgel. Em 2013, o ex-procurador-geral 
opinou que o pedido da ABGLT fosse ex-
tinto sem resolução de mérito. Para Gur-
gel, o fato de existir um projeto de lei no 
Senado impediria que o STF interferisse 
no processo legislativo. Ele disse ainda 
que já existem normas penais que tipifi-
cam homicídios, lesões corporais e crimes 
contra a honra. 

Essa não foi a primeira vez que a mu-
dança alterou a posição institucional so-
bre um tema. Em maio, como revelou a 
revista Consultor Jurídico, Janot pediu que 
o STF rejeitasse ação do próprio MPF que 
questionava isenções tributárias concedi-
das pelo Brasil à Fifa durante a Copa do 
Mundo. Gurgel apontava a existência de 
"privilégios indevidos" nos benefícios, en-
quanto o atual procurador-geral da Repú-
blica avaliou que as isenções foram "em 
prol de interesses públicos relevantes".


