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Luiz Alberto prossegue com
agenda de visitas
O presidente eleito do TRF5, desembar-
gador federal Luiz Alberto Gurgel de Fa-
ria, prosseguiu ontem com o cronograma
de visita a autoridades pernambucanas,
quando entregou pessoalmente convites
para a posse da nova Mesa Diretora,
marcada para o dia 30 de março. Acom-
panhado dos futuros vice-presidente e
corregedor-geral, desembargadores
Marcelo Navarro e Manoel Erhardt, visitou
dirigentes dos principais jornais do Esta-
do. No JCPM, o grupo foi recebido pelo
presidente João Carlos Paes Mendonça
e, em seguida, percorreu as instalações
da Folha de Pernambuco e do Diário de
Pernambuco, onde encontrou-se, res-
pectivamente, com o presidente Eduardo

Magistrados debatem a multidisciplinaridade no Direito Ambiental
A desembargadora federal e diretora da
Esmafe5, Margarida Cantarelli, e o juiz
federal Ivan Lira participaram, ontem, da
abertura do curso Meio Ambiente e
Justiça Federal: A Visão Multidiscipli-
nar dos Problemas e das Soluções. No
primeiro momento, o ministro de Ciên-
cia e Tecnologia Sérgio Rezende profe-
riu a palestra O Plano de Ação em Ci-
ência, Tecnologia e Inovação 2007/
2010. Já na segunda etapa, a mestran-

da em Engenharia de Produção pela
UFRN Érika Pegado debateu sobre o Li-
cenciamento Ambiental: perfil jurídico e
implicações econômicas do Instituto,
inclusive na área da carcinicultura e da
exploração petrolifera. A programação
seguiu, à tarde, com a explanação da
pesquisadora Alexandrina Sobreira sobre
a desertificação no Nordeste do Brasil.
No encerramento, a catadora de aratus
Maria Luiza de Oliveira falou sobre seu

trabalho para
auxiliar na pre-
servação do
meio ambien-
te.

Monteiro e o dire-
tor Joezil Barros.
Os representantes
do TRF5 também
visitaram o supe-
rintendente regio-
nal da Caixa Econômica Federal, Pedro
Santiago, e concluíram o roteiro de visi-
tas no Palácio da Justiça, com a entrega
do convite ao desembargador Jones Fi-
gueiredo (presidente do TJPE).

Gestão Documental

Começa hoje, no hall do edifício-sede, a
exposição Gestão Documental - Res-
peito Socioambiental, que faz parte das
comemorações dos 20 anos do TRF5. O
evento tem por objetivo apresentar
ações desenvolvidas pelo Tribunal para
preservar o meio ambiente, reforçadas
com a aquisição de uma máquina frag-
mentadora de resíduos sólidos para eli-
minação de processos findos. Na tarde
de hoje, a mostra recebe juízes federais
que participam do curso sobre meio am-
biente, promovido pelo Tribunal e Escola
de Magistratura da 5ª Região. Os objetos
ficam em exposição até o dia 20 de março.

Fragmentadora
foi adquirida
para
eliminação de
processos
findos


