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O desembargador
federal Francisco de
Queiroz Cavalcanti
lançou, na noite de
ontem, o livro
“Comentários à Nova
Lei Eleitoral”, da
Editora Forense. A
obra, escrita pelo
magistrado e o
professor universitário Walber de Moura
Agra, registra as inovações da
Legislação Eleitoral, e as diferentes
posições doutrinárias, além da evolução
jurisprudencial sobre o assunto. O título
aborda financiamento das campanhas
políticas, fidelidade partidária, uso da

Francisco Cavalcanti lança livro
sobre a nova lei eleitoral

O prefeito de Arcoverde, José Cavalcanti
Alves Júnior, acompanhado do
procurador-geral do município Pedro
Melchior de Melo Barros, estiveram, na
ultima segunda-feira, neste Tribunal, para
tratar sobre as instalações das novas
varas. Os visitantes foram recebidos pelo
presidente do TRF5, desembargador
federal Luiz Alberto Gurgel de Faria.

Luiz Alberto Gurgel
recebe autoridades
de Arcoverde

O Núcleo de Assistência à Saúde (NAS)
promove, nos dias 24, 25 e 31 de maio
e no dia 1º de junho, o I Curso de
Orientações para Cuidados com
Idosos. A iniciativa, desenvolvida em
parceria com a Universidade Católica de
Pernambuco, faz parte da campanha de
Bem-Estar na Maturidade e traz
informações sobre longevidade e

Dentro da programação da semana em
homenagem às mães do TRF5, foi
realizada na manhã de ontem a
palestra Parto Humanizado, ministrada
pela médica Brena Melo, do Grupo de
gestantes Ishtar. Hoje, a programação
segue com curso de scrapbooking,
das 9h às 11h, no auditório da
Esmafe5, para as vinte pessoas
inscritas. Amanhã, a semana dedicada
às mães será concluída com oficina
sobre a Síndrome da Alienação
Parental e uma homenagem especial
da Presidência.

Homenagem às mães
segue com curso de
scrapbooking

máquina pública em
campanhas, propaganda
eleitoral, entre outros.
Desembargadores,
juízes federais, estudan-
tes, políticos e profissio-
nais dos meios jurídico
e acadêmico do Estado

prestigiaram a
solenidade de
lançamento do
livro, que
aconteceu às
18h, no hall de
entrada do
edifício-sede do
TRF5.

Fazenda, veículos, casas, terrenos, imó-
veis comerciais, além de máquinas e
equipamentos fazem parte dos 25 lotes
que serão leiloados, na próxima segunda-
feira, pela Justiça Federal no Rio Grande
do Norte (JFRN). Os bens, avaliados em
mais de R$ 1 milhão, foram penhorados
pela 6ª Vara de Execuções Fiscais, resul-
tantes de dívidas junto à Fazenda Nacional
e INSS. O leilão será realizado, às 9h, no
prédio anexo da JFRN, em Natal.

Cuidados com a pessoa idosa tratados em cursoLeilão judicial na SJRN
qualidade de vida e abordagem de
estratégias a serem utilizadas diante das
alterações comportamentais do idoso.O
curso, voltado para familiares e pessoas
interessadas em adquirir conhecimentos
sobre os cuidados com a pessoa idosa,
será realizado, das 18h às 20h30, na
Sala das Turmas. O NAS informa que as
vagas são limitadas. Inscrições: 9296.

Dia do Taquígrafo

Walber Agra, Luiz Alberto Gurgel
e Francisco Cavalcanti


