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Júlio Manoel da Silva Filho
Soservi/Manutenção Hidráulica

Na JFPE, índice de
acordo chegou a 71%

Dia Nacional da Astronomia
Dia Nacional das Relações
Públicas

O presidente do
Tribunal Regional
Federal da 5ª Região,
desembargador Luiz
Alberto Gurgel de Faria
lançou ontem, no
início da noite, o livro
baseado na sua tese de
doutorado, intitulado
Extrafiscalidade e a
Concretização do Princípio da Redução das
Desigualdades Regionais. Segundo ele, a
guerra fiscal dos estados já esgotou
todas as possibilidades de crescimento

Livro lançado por Luiz Alberto Gurgel de Faria
defende Fundo que prestigie Norte e Nordeste

O presidente do TRF5, desembargador
Luiz Alberto Gurgel de Faria, assinou
ontem, Ato nº 660 determinando que os
dias 04, 08, 11 e 18, deste mês de dezem-
bro sejam considerados dias úteis, para
fins de processamento de feitos licitatórios.
Caberá à Secretaria Administrativa
disciplinar o funcionamento das áreas de
apoio da nominada Secretaria e da
Comissão Permanente de Licitação.

Ato estabelece dias
úteis para processos
licitatórios este mês

Estudantes de Direito
da FICASA - Faculdade
de Ciências Sociais
Aplicadas, de Campina
Grande (PB), visitaram
ontem o TRF5, na
companhia do juiz
Sérgio Murilo
Queiroga, professor de
Processo Civil. A turma foi recebida pelo
desembargador federal Paulo Gadelha,
que falou sobre o funcionamento da

A 26ª Vara da Justiça Federal em
Pernambuco realizou, no último dia
25, a doação de 15 computadores à
Prefeitura Municipal de Palmares. O
material foi entregue ao secretário de
infraestrutura, Clodomir Azevedo de
Araújo, que informou que “os
computadores doados serão
destinados para as secretarias do
município. “Muitas delas com extremo
déficit de equipamentos e mobiliários
desde as enchentes que devastaram
Palmares, em junho deste ano”. A
doação dos computadores foi feita em
conformidade com o decreto nº
99658/1990, que regulamenta, no
âmbito da Administração Pública, o
reaproveitamento, movimentação,
alienação ou outras formas de se
desfazer de materiais já descartados
ou substituídos.

Corte. Os estudantes
conheceram algumas
instalações do prédio,
participaram da sessão
do Pleno e levaram para
casa os livros Varsóvia
Revisitada e História
Política de Souza, ambos
de autoria do

desembargador Paulo Gadelha. O
magistrado agradeceu a visita dos
estudantes.

Universitários da FICASA visitam o TRF5

econômico e social e, por
um desenvolvimento real é
preciso que o Governo
Federal separe parte dos
tributos para um fundo que
beneficiaria as regiões
Norte e Nordeste. “A
liberação de impostos
como atrativo para a
instalação de empresas é

uma medida atrasada que precisa ser
superada”, concluiu o autor. A solenidade
aconteceu no foyer desta Corte, com a
presença de desembargadores,

advogados, servidores e
autoridades convidadas.
Livro sobre Portugal - A desembarga-
dora Margarida Cantarelli lançou no
Clube Português, o livro Rota Inversa,
que enfoca as experiências vividas por
ela em Portugal e em Pernambuco, du-
rante os encontros da Associação Amigos
do Porto. Revela traços literários, fala da
gastronomia portuguesa e da pesquisa
sobre as plantas trazidas para o Brasil
pelos portugueses. Ainda trata de pontos
históricos de cidades portuguesas como
Famalicão, Porto e Vila Nova de Gaia.

26ª Vara Federal doa
computadores à
cidade de Palmares


