
www.trf5.gov.br

Jornal Mural Diário Produzido pelas
Seções de Comunicação Social  e Editoração Eletrônica do Tribunal Regional Federal da 5ª Região

Edição nº 1199

Fotos: Getulio Bessoni

Aniversariantes

31 TERÇA
Março Juiz Federal André

Carvalho Monteiro
SJPE

Wallace José Medeiros Ribeiro
Assistência Psicológica

José Ricardo Lages Lins
Pessoal

O TRF da 5ª
Região tem
novo presiden-
te, desde o
início da noite
de ontem. O
desembargador
federal Luiz
Alberto Gurgel
de Faria assu-
miu o cargo no
lugar de José
Baptista de
Almeida Filho,
durante sessão
solene no Salão
do Pleno. Também foram empossados
os desembargadores federais Marcelo
Navarro (vice-presidente) e Manoel de
Erhardt (corregedor regional) para o
biênio 2009/2011. Entre as muitas pre-
senças de destaque, prestigiaram o
evento os ministros Francisco Falcão,
Castro Meira e José Delgado, do
Superior Tribunal de Justiça, os gover-
nadores Eduardo Campos (PE), José
Maranhão (PB), Wilma Faria (RN) e
Teotônio Vilela Filho (AL), além dos ex-
presidentes do TRF5 e membros da
primeira composição, Ridalvo Costa e
Nereu Santos, representantes dos
meios político, jurídico e militar dos seis
Estados da Região. De forma poética e

espirituosa, a desembargadora
Margarida Cantarelli fez a saudação em
nome do Tribunal. Luiz Alberto falou do
orgulho de estar na cadeira de
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compareceram à
missa, que contou
com a participação do Coral do Tribunal
de Justiça de Pernambuco, sob a
regência do maestro Ricardo Farias.

A Missa em Ação de Graças, na
Igreja Nossa Senhora da
Piedade, em Santo Amaro,
marcou o início da programação
oficial da solenidade de posse
da nova Mesa Diretora do TRF5. A
cerimônia religiosa foi celebrada, às
10h, pelo Padre Caetano. Magistrados,
servidores, familiares e amigos dos
novos dirigentes desta Corte

presidente
desta Corte, ao lado do
governador Eduardo Campos,
lembrando que na data da instalação

aqui estavam Ridalvo
Costa e Miguel Arraes,
respectivamente. Falou
de desigualdades so-
ciais, citou instituições
que lhe serviram de
referência e agradeceu

a todos os
que compar-
tilharam deste
momento.
Ainda descre-
veu cada um
dos integran-
tes da primei-
ra composi-
ção desta

Corte como se fossem personagens de
um sonho, que se tornou realidade há
exatamente 20 anos.
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