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Dia do Bibliotecário

O presidente do TRF5,
desembargador federal
José Baptista de Almeida
Filho, dirige, na tarde de
hoje, a última reunião de
sua gestão com diretores
de Foro dos seis Estados
que compõem a 5ª Região
(Pernambuco, Paraíba, Rio
Grande do Norte, Ceará,
Alagoas e Sergipe). O
encontro será realizado na
sede da Seção Judiciária de Sergipe, em
Aracaju, com a presença dos juízes
federais Frederico Azevedo (SJPE),

Maria Cristina Garcez
(SJPB), Ivan Lira (SJRN),
Augustino Chaves (SJCE),
Paulo Machado Cordeiro
(SJAL) e Carlos Rebêlo
Júnior (SJSE). DIRETORES
ADMINISTRATIVOS -  Pela
manhã, a diretora-geral do
TRF5, Sorária Caio,
comanda reunião com
diretores administrativos das
seis Seções Judiciárias

vinculadas. Na pauta, discussão de
assuntos relacionados à área
administrativa e balanço da gestão.

Presidente José Baptista reúne
hoje diretores de Foro em Sergipe

A nova sede da Subseção de Itabaiana,
situada a 50km de Aracaju, será
inaugurada nesta sexta-feira, às 17h,
pelo presidente do TRF da 5ª Região,
desembargador federal José Baptista
de Almeida Filho, e pelo diretor do Foro
da Seção Judiciária de Sergipe, juiz
federal Carlos Rebêlo Júnior. Edificado
numa área de aproximadamente 10 mil
m2, o prédio possui restaurante,
biblioteca, apartamento funcional,

TRF5 inaugura Subseção de Itabaiana
agência bancária e
juizado especial. As
novas instalações
ainda contam com
elementos de
infraestrutura, como
subestação para
gerador de energia,
cabeamento estruturado de informática
e sala de serviços gerais. A Subseção
Judiciária de Itabaiana abriga a 6ª Vara

Federal de
Sergipe e,
além da
população do
município,
tem uma
abrangência
que atinge 27

municípios da região, entre eles
Ribeirópolis, Lagarto, Campo do Brito,
Capela, Frei Paulo e Macambira.

No último dia do curso
Meio Ambiente e Justiça
Federal, os juízes fede-
rais Ivan Lira e Edilson
Nobre abordaram o tema
“Controle Judicial das
Politícas Públicas em Matéria Ambien-
tal”. Os magistrados destacaram as
formas de efetivação dos princípios de
cooperação, prevenção, precaução,
equidade intergeracional, poluidor-
pagador, progressividade, desenvolvi-
mento ambiental e, por fim, da educa-
ção ambiental. No intervalo, os partici-
pantes foram contemplados com exem-
plares da 18ª edição da Revista Esmafe.
Na etapa seguinte, o advogado e pro-

fessor Talden Farias (Universidade
Estadual da Paraíba) falou sobre “A
Outorga do Direito de Uso dos Recur-
sos Hídricos. Enfoque Jurídico e
Social”. No encerramento do evento, a
desembargadora federal Margarida
Cantarelli foi homenageada com a en-
trega de uma placa de agradecimento
pela sua gestão como diretora da
Esmafe5, que encerra este mês.

Meio Ambiente

Os servidores interessados em participar
do 1º Concurso Nacional de Fotografias,
promovido pela Fenajufe, devem se
apressar porque o prazo termina amanhã.
Podem participar do concurso servidores
do Judiciário Federal e do MPU, além
dos jornalistas e fotógrafos dos sindica-
tos filiados à Fenajufe. Os trabalhos, divi-
didos em duas categorias (Amador e
Profissional), devem versar sobre o tema
“Servidores do Brasil”. Para se inscrever
é preciso ser filiado ao sindicato de base.
Informação no site www.fenajufe.org.br.

Concurso de fotografias

Talden
Farias

Alcides
Saldanha e
Margarida
Cantarelli


