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Aniversário
16/09 - Anete Mendonça Ribeiro dos Santos
17/09 - Rosane Maria Carvalho da Silva
17/09 - João de Matos Pereira de Souza Neto 
19/09 - Diane Nassar Pinho
19/09 - Euvaldo Soares Pinho

20/09 - Claudia Cristina Rebello de Castro
20/09 - Gabriela da Graça Hollatz
21/09 - Guilherme Cerqueira Lima 
21/09 - Marivaldo Muniz Barreto
22/09 - Soraia Maria Santos Carvalho
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Precisamos amar e cuidar das árvores.
Elas nos dão ar puro, sombra, flores e frutos.
Ninhos para as aves do céu criarem seus filhotes.
Pouso para tantas outras nos alegrarem com seus cantos.

Nas florestas, as grandes árvores nos dão a madeira, tão 
essencial

Para construirmos nossa aconchegante casa,
Onde as portas e janelas são de madeira.
A mesa, as cadeiras, o berço e a cama.

Até o fogão a lenha precisa de madeira
É a lenha que faz nossa comida quentinha.
É o fogo da lareira para os dias mais frios.

Na escola, lá está a árvore:
No papel do seu caderno, do seu livro.
Na lousa e no lápis, na revista e no gibi.
No jornal e até no seu diploma.

A árvore nos acompanha a vida inteira:
Papai e mamãe dormem numa cama de madeira.
Ao nascermos vamos para o berço de madeira.

Nasce mais um irmão, mais dois...
Vem o beliche de madeira.
Até a casinha do cachorro é de madeira.

A árvore também nos dá a música:
O violão e o piano, que alegram nossas vidas,
São feitos da madeira de uma árvore.

Aí a gente cresce, envelhece e morre.
Onde é que colocam a gente ?
Num caixão de madeira, claro !

Eis a importância da árvore.
Nossa velha companheira a vida inteira.

A IMPORTÂNCIA DA ÁRVORE

Fonte: https://www.recantodasletras.com.br/prosapoetica/2510395

Apesar da pouca atenção que tem recebido 
recentemente, o buraco na camada de ozônio ainda 
existe, embora a comunidade científica esteja otimista 
sobre a redução do seu tamanho.

O ozônio é um gás incolor que forma uma fina 
camada na atmosfera e absorve os componentes 
nocivos da luz solar, conhecidos como raios 
"ultravioleta B" ou "UV-B", protegendo os seres 
humanos dos riscos de desenvolver câncer de pele 
ou catarata, entre outras doenças.

Mas nos últimos cem anos, a atividade do homem 
fez com que a camada de ozônio começasse a 
deteriorar. É por isso que, em 1985, a descoberta de 
um buraco em cima no Polo Sul acendeu um alerta 
global. E o buraco na camada de ozônio passou a ser 
o maior ícone da luta pela preservação ambiental da 
época.

Dois anos depois, foi firmado o Protocolo de Montreal, 
em que os países signatários se comprometeram a 
reduzir a produção e comercialização de substâncias 
consideradas responsáveis pelo dano.

Com isso, a camada de ozônio começou a se 
recuperar. E, nas décadas seguintes, o tema perdeu 
protagonismo para outras questões ambientais, como 
o aquecimento global. O que não quer dizer que sua 
importância tenha diminuído.

Afinal, qual o estado atual da camada de ozônio? 
De acordo com a última avaliação da Nasa, agência 
espacial americana, realizada em setembro de 2018, 
o tamanho do buraco na camada de ozônio é de 23 
milhões de km², quase a mesma superfície da 
América do Norte (24,7 milhões de km²).

Qual é o tamanho atual do buraco na camada de ozônio?

Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/geral-45558884

VOCÊ SABIA? MANCHETE
A primavera é uma das quatro estações do ano, 

antes do verão e após o inverno.
Nessa estação, várias espécies de flores desabrocham 

e, por isso, ela é conhecida como a estação das flores.
A palavra primavera tem origem no latim 

primo vere, que significa "antes do verão". 
 
A primavera tem seu início com o fim do inverno, 
quando ocorre o fenômeno do equinócio. Essa estação 
permanece até a entrada do verão, quando ocorre o 
fenômeno do solstício.

 
Hemisfério Sul: a primavera começa no dia 23 de 
setembro e termina no dia 22 de dezembro. É a 
chamada primavera austral.

 
Hemisfério Norte: a primavera se inicia 
no dia 20 de março e termina em 21 de 
junho. É a chamada primavera boreal. 
 
 
Lembre-se que durante o equinócio, a Terra 
encontra-se totalmente iluminada pelos raios 
solares entre os hemisférios Norte e Sul. Isso 
resulta em dias e noites com durações iguais. 
 
Primavera no Brasil

 
Para a maior parte das regiões brasileiras, o período é 
marcado pelo aumento gradativo de calor e incidência 
de chuvas.

A primavera brasileira também é marcada pelo 
fenômeno natural El Niño, que intensifica as chuvas 
no Centro-Sul e as secas no Norte e Nordeste. 
 
Características

As principais características da primavera são:
Temperatura amena: a temperatura nessa estação 

do ano costuma ser bastante amena e agradável.
Mudança da paisagem: grande parte das plantas 

florescem, colorindo a natureza. Os animais polinizadores 
ficam mais ativos.

Maior incidência de chuvas: o aumento do calor 
provoca também o aumento da umidade.

Horas do dia: dias e noites têm a mesma duração, em 
decorrência do movimento de translação. Ao longo da 
estação, os dias vão ficando maiores.

https://www.todamateria.com.br/primavera/

Mas, apesar dessa lacuna, a quantidade de 
moléculas de ozônio na atmosfera ao redor do 
planeta é "bastante constante, com uma redução de 
cerca de 2% nos últimos anos", diz Stephen Motzka, 
pesquisador químico da Administração Oceânica e 
Atmosférica dos EUA (NOAA, na sigla em inglês).

"Embora não haja nenhum indício de uma 
recuperação completa da camada de ozônio, 
há certamente uma melhoria na diminuição da 
concentração dos gases que causam a destruição do 
ozônio", diz Motzka à BBC.

Em 2017, a Nasa informou que o buraco atingiu 
o menor tamanho registrado desde 1988. Mas a 
melhora "excepcional", segundo os cientistas, estaria 
relacionada a condições climáticas, e não às ações de 
conservação.

Os especialistas esperam que o buraco seja 
reduzido para os níveis de 1980 até o ano de 2070.  
Com a destruição da camada de ozônio, os perigosos 
raios ultravioletas do Sol encontram o caminho livre 
para atingir a superfície da Terra.

É por isso que alguns países da América Latina são 
mais afetados que outros pelo aumento dos níveis de 
radiação.

"Países com altas latitudes no hemisfério sul 
podem ter uma exposição maior e ser mais afetados 
pelos danos da camada de ozônio sobre a Antártida", 
diz Motzka.

Aqueles que estão mais próximos do buraco, como 
Argentina e Chile, são os mais vulneráveis, segundo 
o especialista.



Vendo apartamento de 2/4 com suíte, 
andar alto, linda vista, prédio novo com 
infraestrutura em Alphaville 1. 

Interessados entrar em contato.
Tel.: 999848209

CLASSIFICADOS

Deseja publicar algo no FalaJuf? 
Envie para: 
falajuf@asserjuf.org.br

Não perca a oportunidade 
de deixar o seu periódico 
semanal ainda mais 
interessante.

Caro (a) Associado (a)

O FalaJuf quer estar mais perto de 
você, nosso associado e iniciamos 

a comunicação por meio de listas de 
trasmissão pelo whatsapp. Para 
você receber os informes no seu 

celular, é importante salvar o 
número da ASSERJUF na sua 
agenda quando receber nossa 

mensagem.

SEMPRE COM VOCÊ!

DEMONSTRATIVO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO

JULHO 2019

A  Diretoria Financeira da ASSERJUF publica nesta edição, o 
Demonstrativo Administrativo-Financeiro referente ao mês de 
JUNHO/2019. Os documentos fiscais comprobatórios estão no 
escritório à disposição de qualquer associado. Para maiores 
esclarecimentos, a diretoria da ASSERJUF estará à disposição 
pelo e-mail: asserjuf@trf1.jus.br.

Caro(a) Associado(a),

PRESTAÇÃO DE CONTAS$$

RECEITAS OPERACIONAIS ¹

DESPESAS OPERACIONAIS ²

RESULTADO

RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS ³

DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS 

RESULTADO

RESULTADO DO MÊS

(1) CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS. (2) DESPESAS COM FOLHA; 
IMPOSTOS; CONTABILIDADE; JURIDICO; TELEFONE; INTERNET; BRINDES E 

PRESENTES.  (3 )OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. (4) OUTRAS DESPESAS.

4

R$ 38.839,19

R$ 35.213,38

R$ 3.625,81

R$ 18.454,22

R$ 12.217,99

R$ 6.236,23

R$ 9.862,04

FIQUE DE OLHO!

As novas placas no padrão Mercosul finalmente começaram a ser usadas 
no Brasil – inicialmente no Rio de Janeiro e gradualmente em outros 
Estados.

Entretanto, uma série de imbróglios e mudanças de rumo têm atrasado sua 
implantação e tornado difícil saber, exatamente, quais serão seus recursos.

Como ainda há muitas dúvidas sobre este novo sistema, QUATRO RODAS 
compilou tudo o que já foi divulgado sobre as novas placas e conta como isso 
afeta a sua vida.
Atualmente somente um grupo de veículos deve adotar a nova placa. São eles:  
- Carros novos
- Veículos que passaram por mudança de município
- Veículos que trocaram de categoria (um táxi que vira um carro de passeio, 
por exemplo)
Veículos cuja placa atual não foi aprovada em vistoria e/ou está ilegível ou 
danificada.
Quem quiser trocar a placa voluntariamente também pode fazê-lo, caso o Estado 
onde o veículo estiver registrado já tiver adotado o novo sistema.
Segundo o Detran do Rio de Janeiro, quem não se enquadrar nos quesitos acima 
não precisará trocar as placas. O Denatran espera que, gradualmente, toda a 
frota circulante do país receba a nova placa nos próximos anos.

Placa do Mercosul: tire suas dúvidas e 
saiba o que já mudou no projeto

https://quatrorodas.abril.com.br/auto-servico/placa-do-
mercosul-tire-suas-duvidas-e-saiba-o-que-ja-mudou-no-projeto/


