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Abril Edilene Gonçalves Barbosa

Taquigrafia

Jeová Belarmino de Lima
Primeira Turma

Na abertura da
sessão desta
quarta-feira, o
Pleno do TRF 5ª
Região aprovou,
por unanimidade,
votos de pesar
pelos recentes
falecimentos de
dois ilustres
pernambucanos: Carlos Wilson Campos e
Luiz Pinto Ferreira. O presidente do TRF5,
desembargador Luiz Alberto Gurgel de
Faria, lembrou o espírito de conciliação e
a brilhante carreira do deputado federal
Carlos Wilson (PT-PE), que também
exerceu mandatos de senador, vice-
governador e governador de Pernambuco.
O desembargador Francisco Cavalcanti
destacou o seu empenho para agilizar a
instalação do recém-criado TRF5,
inclusive abrindo mão do prédio da Vice-
governadoria, o Palácio Frei Caneca
(Santo Amaro), para abrigar a nova Corte
de Justiça. Os desembargadores Lázaro
Guimarães, Geraldo Apoliano, Paulo
Gadelha e Manoel Erhardt ressaltaram a
sensibilidade de Carlos Wilson e a
dedicação em colaborar com os pleitos
do Tribunal junto ao Congresso Nacional.

Pleno do TRF5 homenageia
Carlos Wilson e Pinto Ferreira

Durante a sessão, os
desembargadores
também salientaram a
importância do jurista
Pinto Ferreira, que foi
um dos maiores
constitucionalistas do
País e um exemplo de
luta pelo regime
democrático.

Lembraram a sua atuação como
professor de várias gerações da
Faculdade de Direito do Recife (UFPE) e
como escritor, autor de inúmeras obras
adotadas em diversos países.

O vice-presidente do TRF5, desembargador federal
Marcelo Navarro, participou ontem da sessão solene em
comemoração aos 20 anos de instalação do Superior
Tribunal de Justiça (STJ). Presidida pelo ministro Cesar
Asfor Rocha, a cerimônia contou com a participação de
autoridades dos três Poderes, servidores e profissionais
do Direito, além de delegação do Conselho Geral do
Poder Judiciário do Reino da Espanha. A solenidade
ocorreu no Salão do Pleno do STJ, em Brasília.

Marcelo Navarro representa
TRF5 no 20º aniversário do STJ

A Seção de Benefícios do TRF5
informa aos servidores que o prazo
para fazer a mudança na modalidade
do plano de saúde encerra no dia 30
de abril. Quem quiser optar pela
migração entre os planos (Básico,
Especial I e Especial II) do Seguro
Saúde SulAmérica deve entrar em
contato com a Seção de Benefícios
para comunicar a troca. Informações
com Lúcia ou Danielle, nos ramais
9864/9865.

Mudança no plano
de saúde encerra
no próximo dia 30

Nesta quinta-
feira, a
Seção de
Reprografia
estará se
transferindo
do mezanino
para o térreo
do edifício-
sede do TRF5. Em virtude disso, a
realização de cópias ficará
temporariamente suspensa. Na sexta-
feira, a Reprografia voltará a atender no
mesmo local onde funcionava a
Subsecretaria de Apoio Especial (SAE).

Reprografia
suspende serviços
nesta quinta-feira

As fotos de eventos do Tribunal po-
dem ser acessadas na Intranet. Para

acessar, o usuário deve digitar
www.intranet.trf5.gov.br/

banco_de_imagens, ou clicar em
SERVIÇOS e escolher GALERIA DE

FOTOS DE EVENTOS.

Fotos de eventos

Visite a sala da Asserjufe (16º an-
dar) e se informe sobre as vanta-
gens oferecidas aos associados.

Informações: 9581.
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