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Aniversariantes

Conferência mundial sobre ética
nos tribunais reunirá especialistas
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Congresso Notarial
começa amanhã

TRF5 lançará livro
sobre receitas caseiras

O Superior Tribunal de Justiça (STJ),
o Conselho da Justiça Federal (CJF) e
o Instituto Banco Mundial promo-
vem, nos dias 4 e 5 de agosto, a I
Conferência Mundial: Transparência,
Ética e Prestação de Contas dos Po-
deres Judiciários. O objetivo do en-
contro é estimular e difundir boas
práticas de transparência e prestação de
contas na gestão dos tribunais. As inscri-
ções são gratuitas e podem ser feitas via
Internet, até a próxima sexta-feira (30). O
evento será realizado no auditório externo
do STJ e contará com a participação de
especialistas nacionais e estrangeiros que
vão debater experiências bem sucedidas
sobre o relacionamento entre os tribunais

O Tribunal Re-
gional Federal
da 5ª Região
(TRF5) vai lan-
çar um livro de
receitas para
comemorar o
Dia do Servidor
Público, em 28
de outubro. A

obra vai trazer receitas caseiras sugeridas
pelos magistrados e servidores da Corte e
os interessados já podem enviar as cola-
borações. Duas opções de título para a
publicação estão sendo analisadas: “Al-
moço de Domingo” e “Minha Receita de
Família”. Os exemplares do livro serão em
capa dura, com fotos dos colaboradores e
vai enfocar a história dos pratos tradicio-
nais de cada família, as memórias e lem-
branças remetidas pelo alimento. As su-
gestões devem ser enviadas até o dia 13
de agosto, pelo ramal 9261 ou pelo
e-mail rosediniz@trf5.jus.br

Começa amanhã (28), no Fórum
Rodolfo Aureliano, o I Congres-
so Pernambucano de Direito
Notarial e Registral, promovido
pela Escola Superior da Magis-
tratura de Pernambuco (Esmape). O en-
contro tem como público-alvo notários,
registradores, magistrados , servidores do
Judiciário, membros do Ministério Públi-
co, defensores públicos e operadores do
Direito. Até hoje, as inscrições estão sen-
do efetuadas pela Internet, através do site
www.esmape.com.br. Amanhã, os interes-
sados poderão se inscrever no local de re-
alização do congresso. O investimento é
de R$ 500 para profissionais e de R$ 250
para estudantes. As palestras e debates
acontecem das 9h às 17h40.

Chefes de Gabinete se encontram no Recife
“Conhecimento, equi-
líbrio e ética”, é esse
o tema que será de-
batido durante o 7º
Congresso Nacional
de Chefes de Gabine-
te (Chegab), que acontecerá de 11 a 13
de agosto, no Mar Hotel do Recife. Par-
ticiparão do evento chefes de gabinete

dos poderes públicos
e de instituições pri-
vadas. O encontro
visa a atualização da
função desses profis-
sionais. Para inscri-

ções e outras informações, os interes-
sados devem acessar o site http://
www.anchegab.com/inscrição.php

e a sociedade. Serão apresentados os
diagnósticos e as iniciativas de cortes de
cinco países: Brasil, Chile, Costa Rica,
Paraguai e Uruguai. Também participarão
do congresso autoridades de países da
Cúpula Judicial Ibero-Americana e estu-
diosos internacionais renomados. Entre os
palestrantes estão Hussein Ali Kalout, do
STF e Maria Gonzalez, do Banco Mundial.

Coral da JFRN retoma
suas atividades
O Coral da Justiça Federal no Rio Grande
do Norte (JFRN) já retomou as atividades
para 2010. A equipe de servidores e esta-
giários comandada pelo regente Jayme
Gilberto Amatneck espera manter o ritmo
de apresentações pelo Estado e está com
inscrições abertas para novos integrantes.
Os ensaios são realizados segundas e
quartas-feiras, a partir das 10h, no Salão
Nobre da JFRN.


