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Instituições públicas e privadas debatem
implantação da Ferrovia Transnordestina
O desembargador federal Luiz Alberto
Gurgel de Faria (presidente do TRF5) e
os juízes federais José Baptista de Al-
meida Filho Neto (17ª Vara/Petrolina),
Thiago Antunes de Aguiar (18ª Vara/Ser-
ra Talhada) e Georgius Credidio (20ª
Vara/Salgueiro) reuniram-se, no final da
tarde de ontem, para discutir sobre o
pleito do Governo de Pernambuco no
sentido de viabilizar um conjunto de me-
didas para agilizar a implantação da Fer-
rovia Transnordestina, estrada de ferro
que vai cruzar três Estados do Nordeste
(Pernambuco, Piauí e Ceará). O encon-

tro foi um desdobramento do
seminário ocorrido pela manhã,
no Centro de Convenções de
Pernambuco, quando o gover-
nador Eduardo Campos promo-
veu um debate com represen-
tantes das esferas públicas e
privadas envolvidas no projeto.
Os processos de desapropria-
ção e licenciamento ambiental
nos 32 municípios pernambuca-
nos cortados pela ferrovia foram
alguns dos temas discutidos pe-
los participantes do seminário.

A Justiça Federal no Rio Grande do Nor-
te (JFRN) promove, no dia 13 de julho,
leilão de bens penhorados relativos a
processos de execução fiscal. O leilão,
com 19 lotes, cuja lista de bens inclui
imóveis com valores entre R$ 85 mil e
R$ 1,2 milhão será realizado às 14h, no
prédio anexo da Seção Judiciária, no
bairro de Lagoa Nova, em Natal. A lista
completa dos 19 lotes está disponível no
site www.jfrn.jus.br, no link “Publicação
de Leilões”.

Livro “Efemérides Pernambucanas”
será lançado no TRF5
Personalidades e fatos que marcaram a
história do Estado fazem parte do livro
“Efemérides Pernambucanas”, de auto-
ria do historiador Carlos Bezerra
Cavalcanti, que será lançado pelo Insti-
tuto Arqueológico, Histórico e Geográfi-
co Pernambucano (IAHGP) com apoio
da Escola de Magistratura Federal da 5ª
Região (Esmafe5). O lançamento do li-

Gripe suína
Medicamento só com
prescrição médica
Devido à nota publicada no mural do
dia 2 de julho, que informa sobre ví-
rus, sintomas, contágio e prevenção à
gripe suína, o diretor do Núcleo de
Assistência à Saúde (NAS), Cláudio
Sá Pereira, adverte para o perigo da
automedicação coletiva e o risco de
tomar medicamento específico caso
se trate de uma gripe comum. Ele
lembra, ainda, que a advertência se
baseia nas recomendações do Minis-
tério da Saúde do Brasil e da Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS).

Atenção - Qualquer medicamento só
deve ser usado por orientação médi-
ca e se houver suspeita da doença
procure um serviço de saúde. O mé-
dico avaliará se é um caso suspeito
ou não.
Fonte: Núcleo de Assistência à Saú-
de do TRF5

vro, prefaciado pela
desembargadora
federal Margarida
Cantarelli, ocorrerá
no dia 10 de julho,
às 17h, na sede do
Tribunal Regional
Federal da 5ª Re-
gião (TRF5), no Bairro do Recife.

JFRN realiza leilão de
bens penhorados
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