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TRF5 assina acordo de cooperação 
técnica para jornadas de conciliação 

Último dia para inscrição nas Olimpíadas 

Caixa econômica com novidades

Livros novos na bi-
blioteca

Fonte das Nações Lusófonas ganha nova iluminação
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m termo de acor-
do de cooperação 
técnica, com vistas 

à promoção de jornadas 
de conciliação prévias nas 
ações de indenização refe-
rentes às desapropriações 
e liberações das áreas de 
abrangências do Projeto 
de Integração do Rio São 
Francisco com as Bacias 
Hidrográficas do Nordes-
te Setentrional (PISF), foi 
assinado na manhã de ontem, pelo 
presidente do TRF5, desembar-
gador federal Paulo Roberto de 

Oliveira Lima. Na ocasião, o docu-
mento também foi assinado pelo 
ministro da Integração Nacional, 
Fernando Bezerra Coelho, e pelos 

representantes da Procuradoria 
Regional da União da 5ª Região, 
procurador Rodrigo Cunha Velo-
so, e da Defensoria Pública Geral 
da União em Pernambuco, Maíra 
de Carvalho Pereira Mesquita. 
Segundo o documento, cabe-
rá ao TRF5 agendar e indicar os 
magistrados que irão participar 
das jornadas de conciliação, bem 
como fixar diretrizes e orientar as 
Seções e Subseções Judiciárias 
dos Estados de Pernambuco, Pa-

raíba e Ceará, no sentido de definir 
apoio logístico para a realização 
das jornadas conciliatórias.

Na última quarta-feira (26/09), 
foram instalados e acesos os 
projetores de led nas palmeiras 
imperiais, localizadas na área 
da fonte, batizada de Fonte das 
Nações Lusófonas. Agora, as pal-
meiras passarão a ter iluminação 
permanente, depois das 18h. De 
acordo com a Subsecretaria de 
Infraestrutura e Administração 

Predial (SIAP), os projetores de 
led são de baixo consumo de 
energia. A SIAP também infor-
ma que toda a área externa será 
objeto de requalificação, inclu-
sive a fachada do Tribunal está 
sendo recuperada e o espelho 
d´água já está desativado, pois 
está passando por limpeza e 
renovação de pintura. 

Termina hoje o prazo para fazer 
a inscrição na III Olimpíada da 
Justiça Federal da 5ª Região. Os 
interessados em participar podem 
se candidatar no hall do Tribunal, 
onde se encontra a exposição 
sobre as edições passadas, ou 
através do banner da Olimpíada, 
disponível no portal do TRF5 ou 

Dois no-
vos livros 
chegaram 
à biblio-
teca do 
Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5 e já estão dis-
poníveis para consulta. Um é a 
obra coletiva “Projeto do novo 
código de processo civil”, que 
contém um capítulo escrito pelo 
desembargador federal Fran-
cisco Wildo. O segundo livro é 
“História do direito e o pensa-
mento jurídico em perspectiva”, 
que tem como coautores os de-
sembargadores federais Francis-
co Queiroz, Margarida Cantarelli 
e Edilson Nobre. Coordenada 
pelos professores Cláudio Bran-
dão, Nelson Saldanha e Ricardo 
Freitas, a obra foi publicada pela 
Editora Atlas, e terá lançamento 
na Faculdade Damas, em data a 
ser divulgada.

das seções judiciárias da 5ª região. 
Para a confirmação da inscrição, 
é necessário a doação de 2kg de 
alimentos não perecíveis, para 
servidores, e 1kg, para estagiários. 
A ação faz parte da campanha 
“Olimpíada Solidária” e o total 
arrecadado será doado para uma 
entidade beneficente.

A Caixa lançou, recentemente, um 
Fundo de Investimento com apli-
cações e resgates automáticos. Se-
gunda a instituição bancária, este 

fundo é ideal para clientes que 
mantêm saldo em conta-corrente. 
Os interessados devem procurar o 
seu gerente para fazer a adesão.

Foto: Ivson Sampaio


