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Para debater sobre a implanta-
ção da Ferrovia Transnordestina,
estrada de ferro que vai cruzar
três Estados do Nordeste, o
desembargador federal Luiz
Alberto Gurgel de Faria (presi-
dente do TRF5) e os juízes
federais José Baptista de
Almeida Filho Neto (17ª Vara/
Petrolina), Thiago Antunes de
Aguiar (18ª Vara/Serra Talhada) e
Georgius Credidio (20ª Vara/Salgueiro)
participam nesta segunda-feira, a partir
das 8h, no Centro de Convenções de
Pernambuco, de reunião com represen-
tantes do Governo do Estado. O encon-
tro visa debater com as esferas públicas
e privadas envolvidas no projeto um

conjunto de medidas para ace-
lerar as obras. Serão identifica-
das medidas administrativas e
político-institucionais para agi-
lizar os processos
de desapropriação
e licenciamento
ambiental nos 32
municípios
pernambucanos

cortados pela ferrovia.
TRANSNORDESTINA - A
estrada de ferro que cruza
o Sertão, ligará o sul do Piauí aos portos
de Pecém (CE) e Suape (PE), além de
unir três pontos do sistema ferroviário da
região: Missão Velha, no Ceará, e as
cidades de Salgueiro e Petrolina, em

Pernambuco. A ferrovia tem potencial
para mudar a face econômica do
Nordeste, devendo escoar a produção
de diversos produtos, especialmente da
agroindústria local.

Magistrados debatem implantação
da Ferrovia Transnordestina

Funcionários da Cia do Expresso
realizaram, semana passada, uma
higienização detalhada nas máquinas de
café do Tribunal. O Setor de Apoio ao
Bem-Estar e Qualidade de Vida, da
Divisão de Infraestrutura e Administração
Predial (DIAP), também substituiu o café
atual por café solúvel gourmet. A partir de

agora, as
revisões do
procedimento de
higienização e
abastecimento
das máquinas irão
ocorrer
mensalmente.

Máquinas de café do Tribunal recebem revisão

Termina hoje a votação para escolher
Fernando de Noronha como uma das
Sete Maravilhas Naturais do Mundo.
Para incentivar a participação popular no
concurso, foram instaladas no Shopping
Boa Vista uma urna de votação e uma
exposição fotográfica, com imagens do

arquipélago e de personalidades que
apoiam a campanha Vote Noronha.
Além de eleger o arquipélago, as
pessoas que votarem estarão
concorrendo ao sorteio de uma viagem
para a ilha, promovido pela
Administração de Fernando de Noronha.

Concurso sorteia viagem
para Noronha

Nesta segunda-feira, das 14h às 18h,
no térreo do Anexo I, os estagiários
de nível superior desta Corte devem
se cadastrar no novo sistema de
acesso ao TRF5. Os estudantes que
já possuem crachás deverão levá-los
no momento do recadastramento.
Outras informações com Pedro
Alexandre, ramal 9444.

Estagiários devem
passar por
recadastramento
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