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Dia da Árvore

O corregedor-geral da Justiça
Federal, ministro Francisco
Falcão (Superior Tribunal de
Justiça), promove hoje o
“Fórum Nacional de
Corregedores”, a partir das
15h, na Sala de Reuniões da
Presidência desta Corte.
Além do corregedor regional
da Justiça Federal da 5ª
Região, desembargador
federal Manoel Erhardt,
participam do encontro os

TRF 5ª Região sedia Fórum
Nacional de Corregedores

corregedores regionais da
2ª, 3ª e 4ª Regiões,
desembargadores federais
Sérgio Schwaitzer (TRF2),
André Nabarrete (TRF3) e
Luiz Carlos Lugon (TRF4). A
reunião também contará com
a presença do juiz federal
Élio Wanderley de Siqueira
Filho, da Seção Judiciária de
Pernambuco, que está
atuando como juiz auxiliar da
Corregedoria-Geral.

Duas iniciativas do Tribu-
nal mereceram destaque
na sexta edição/2009 da
Revista do 5º Centro de
Telemática de Área (5º
CTA), do Comando Militar
do Nordeste. A integração
eletrônica do TRF5 com o
Superior Tribunal de Justiça foi o tema
da matéria principal da revista, que
aborda a primeira remessa de recursos
enviados ao tribunal superior, em
cerimônia prestigiada por ministros do

STJ, desembargadores e
juízes federais da 5ª Re-
gião. O projeto de inclu-
são digital com alunos da
Escola Nossa Senhora
do Pilar, realizado em
parceria com o TRF5, foi
tema da segunda matéria

sobre esta Corte. A publicação, que
circula em todo o Brasil e no Haiti, foi
lançada na última sexta-feira, às 10h, na
sede do CTA, no Curado, Recife/PE.
Informações: www.5cta.eb.mil.br.

Revista do Exército destaca iniciativas do Tribunal

PreserPreserPreserPreserPreservando ovando ovando ovando ovando o
meio ambientemeio ambientemeio ambientemeio ambientemeio ambiente
O TRF5 é hoje o prédio com maior
área verde do Bairro do Recife,
devido ao investimento permanente
na conservação e ampliação dos
jardins. Além da restauração e
replantio de mudas de diversas

espécies, na atual administração foi
acrescido o plantio de mudas de flores
tropicais (helicônia), nas imediações do
termoacumulador. A iniciativa humaniza
o espaço público e embeleza o prédio,
situado às margens do Rio Capibaribe.

Exposição “Garça Branca”Exposição “Garça Branca”Exposição “Garça Branca”Exposição “Garça Branca”Exposição “Garça Branca”
A exposição “Garça Branca – A Arte de Marchetar o Ferro”,
que apresenta esculturas do professor e artista plástico
Marcilio Reinaux, será aberta hoje, no hall de entrada do
edifício-sede. A exposição faz parte de uma série de
iniciativas do TRF 5ª Região que visam despertar na
população a necessidade de preservar o meio ambiente,
através da redução do consumo e reaproveitamento dos

recursos naturais. A mostra reúne trabalhos produzidos com sucata de ferro e
poderá ser apreciada até o dia 2 de outubro, das 9h às 19h.

Francisco
Falcão

A modernização das ferramentas
de Informática utilizadas no
âmbito da Justiça Federal da 5ª Região
será viabilizada com recursos da Caixa
Econômica Federal, mediante acordo
entre o TRF5 e o agente financeiro,
visando estipular formas de ampliação e
incremento da relação entre as duas
instituições. Contrato nesse sentido será
assinado pelos presidentes Luiz Alberto
Gurgel de Faria (TRF5) e Maria Fernanda
Ramos Coelho (Caixa), hoje, às 12h, no
Gabinete da Presidência desta Corte.

TRF5 e CAIXA
otimizam prestação
jurisdicional
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