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Dia do Soldado

A desembargadora federal Margarida
Cantarelli disse ontem que a Quarta
Turma do TRF5, instalada no ano de 2000,
teve importante missão na ampliação das
atividades do Tribunal. Ela lembrou que já
fizeram parte da Quarta Turma os desem-
bargadores federais Luiz Alberto Gurgel
de Faria, Marcelo Navarro, José Baptista e
Napoleão Nunes Maia Filho. O depoimen-
to foi dado durante a reunião que assina-
lou os 10 anos da Divisão, momentos
antes da sessão das 14h, na presença de
desembargadores, servidores e advoga-
dos. O decano da Corte, Lázaro Guimarães
e o mais novo integrante, Edilson Nobre

Desembargadores destacam 10 anos da 4ª Turma

Júnior, destacaram a data, revelando a
importância das ações do grupo. Para
Nobre, “é com muita alegria que vejo a 4ª

“Ciência e Meio Ambiente” é o tema da
palestra que será proferida dia 30 deste
mês, às 17h, na Sala das Turmas (2º andar),
pelo geocientista britânico Haydon Mort.
O palestrante é formado na Inglaterra, tem
PhD na Suíça e pós-doutorado na
Holanda. Ele enfocará vários aspectos do
meio-ambiente e alterações climáticas no
Brasil, tais como: aumento do nível do mar,
a salinização marinha dos aquíferos, o
estado dos recifes de coral, a indústria da
cana-de-açúcar e os prováveis efeitos do
aquecimento global no Nordeste.

Geocientista britânico
palestra dia 30 no TRF5

O Núcleo de
Desenvolvimento
de Recursos
Humanos do
TRF5 realizará, de 31 de agosto a 21 de
outubro, das 8h30 às 11h30, o curso
Libras na Comunidade: uma proposta de
Formação e Inclusão Social, destacando
o lema “aprendendo a Libras e
reconhecendo as diferenças, por uma
qualificação multiprofissional”. O curso
pretende apresentar a Língua Brasileira
de Sinais como modelo comu-
nicacional segundo o desenho universal
de inclusão e acessibilidade inerente às
relações com as pessoas surdas. Esta
proposta visa desenvolver nos usuários
habilidades linguísticas que atendam às
necessidades de diálogo, compreensão
e comunicação com surdos nos
diferentes ambientes visando
autonomia, interação e respeito em prol
da dignidade humana como modelo de
cidadania. As aulas acontecerão às
terças e quintas-feiras, na Escola
Politécnica da UPE, no Derby. Inscrição:
desenvolvimentorh.servidores@trf5.jus.br.

Turma alcançar dez anos de
existência, atuando nessa
missão de desempenhar a
atividade de legar à
sociedade, um trabalho
inspirador no caminho que leva a
importante presença do Poder
Judiciário Federal, na conclusão
de metas positivas em cumpri-
mento às normas do Direito”. A
Quarta Turma reúne-se às terças-
feiras, a partir das 14h, para

julgamento dos recursos e processos de
sua competência. Atualmente, é presidida
pela desembargadora Margarida Cantarelli.

O desembargador federal Marcelo
Navarro, vice-presidente do TRF5, recebeu
a visita de cortesia do professor Mark
Tushnet, da Harvard University,
acompanhado do adido de Diplomacia
Pública do Consulado dos Estados

Unidos, Christopher Jester. O visitante
veio conhecer como funciona o Poder
Judiciário Federal, visitando também
o Ministério Público Federal. O
professor Mark Tushnet fará palestra
para estudantes da Faculdade Boa
Viagem, como parte de um programa
de intercâmbio da Embaixada

Americana no Brasil, e do Consulado dos
Estados Unidos, no Recife. Também
participaram da reunião os
desembargadores federais Margarida
Cantarelli, Lázaro Guimarães e Francisco
de Queiroz Cavalcanti.

Professor de Harvard é recebido pelo vice-presidente

Curso sobre
Língua Brasileira
de Sinais


