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Ciência e
Tecnologia

Arapiraca realiza mutirão do Juizado
Especial Federal.

Representantes dos meios jurídico e político, au-
toridades civis e militares dos Estados de Pernam-
buco, Paraíba e Rio Grande do Norte prestigiaram,
na noite de ontem, a solenidade de entrega do Tí-
tulo de Cidadão Pernambucano ao desembarga-
dor federal Ridalvo Costa, natural de Caicó (RN).
Realizada no Plenário da Assembléia Legislativa
de Pernambuco, a sessão solene foi presidida
pelo deputado Guilherme Uchoa e coube ao autor
da proposição (Resolu-
ção nº 669), deputado
Ciro Coelho, a saudação
ao decano da Justiça
Federal no Brasil. Ridal-
vo Costa agradeceu aos
parlamentares pernam-
bucanos e fez um dis-
curso emocionado, res-
saltando a importância
deste Estado, berço da
nacionalidade. Lembrou
o ideário de Frei Caneca, as batalhas dos
Guararapes e a grandiosidade de Joaquim
Nabuco. Falou do carinho que tem pelo Re-
cife, onde estudou e para onde voltou como
desembargador federal, tornando-se o pri-
meiro presidente desta Corte, no período
de 1989 a 1990. Encerrando, desejou “que
a liberdade, maior de todos os bens, lema
permanente desta Casa de Joaquim Nabu-
co, os acompanhe sempre”.

Nesta quinta-feira, às 17h,
acontece o lançamento da
sexta edição da Revista
Parahyba Judiciária, publi-
cação anual que reúne sen-
tenças de juízes federais e
artigos da comunidade jurí-
dica no Estado. A publica-
ção consta de 16 artigos,
selecionados pela comis-
são da revista, formada pe-

los juízes federais Emiliano
Zapata de Miranda Leitão (presi-
dente), Rudival Gama do Nasci-
mento e Bruno Teixeira de
Paiva. A palestra "O princípio da
boa fé no Direito brasileiro" será
ministrada pelo juiz federal
Edilson Nobre (SJRN), durante
a solenidade de lançamento, no
auditório da Justiça Federal, em
João Pessoa (PB).

Parahyba Judiciária será lançada amanhã

Ridalvo Costa é Cidadão Pernambucano

A Campanha de Doação de Livros
para a biblioteca da Escola do Pilar
encerra hoje. Lançada pela Diretoria
Geral do TRF5, a campanha tem o
objetivo de construir um acervo vari-
ado, visando estimular os moradores
da comunidade a desenvolver o há-
bito da leitura. Informações: 9763.

Doação de livros


