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Aniversariantes

SEXTA

O

Hoje (26)
Nélia Cristina Cruz de Paula
Gab. Des. Paulo Roberto O. Lima
Emmanuelle Wanessa Izídio 
Subsecretaria de Pessoal

Sábado (27)
Luiz Carlos de Siqueira Bezerra
Divisão da 2ª Turma
Márcia Maria Gióia de Queiroz 
Gab. Desa.  Margarida Cantarelli
Luciana Maria Carvalho de Morais
Gab. Des. Barros Dias
Alex Bento Teixeira da Cunha
VIP/Segurança

Domingo (28)
Juiz Federal 

Nagibe de Melo Jorge Neto
SJRN

Iracema Oliveira Marques Pereira
Gab. Des. Francisco Wildo
Fernanda Moreira D´Oliveira G. Vieira
Gab. Des. Francisco Wildo
Alexsandro Barbosa da Silva
VIP/Recep. Gabinete
Pedro Rabgel Macário Lima
Subsecretaria de Recursos

 desembargador 
federal Lázaro 
Guimarães partici-

pou na tarde da última 
terça-feira (23), na Pro-
curadoria Geral da Re-
pública, em Brasília, da 
primeira reunião como 
membro do Conselho 
Nacional do Ministério 
Público (CNMP).  Na 
ocasião, o desembargador foi 
eleito para participar de duas co-
missões permanentes do CNMP: 
a de Aperfeiçoamento da Atuação 

do Ministério Público 
na Área da Infância e 
Juventude e a de Pre-
servação da Autonomia 
do Ministério Público. 
Órgão de controle ex-
terno e de fiscalização 
do exercício administra-
tivo e financeiro do MP, 
o CNMP é formado por 
14 membros e presidi-

do pelo procurador-geral da Re-
pública. Ao CNMP, cabe orientar e 
fiscalizar todos os ramos do Minis-
tério Público brasileiro.

Lázaro Guimarães participa 
da primeira reunião como 
membro do CNMP

Foi realizado ontem (25), mais 
uma “Quinta Jurídica”, evento 
promovido pela Justiça Federal 
de Sergipe e pelo Núcleo de 
Sergipe da Escola de Magistratu-
ra Federal da 5ª Região. A temá-
tica abordada pelo juiz federal 

da 9ª Vara da Seção Judiciária da 
Bahia, Marcel Peres de Oliveira 
foi “Mandado de segurança: uma 
visão crítica da Lei 12.016/2009”.  
O evento aconteceu no auditório 
da OAB, seccional de Sergipe, no 
bairro de São José, em Aracaju.

JFSE promove “Quinta Jurídica”

O TRF5 está apoiando, por meio 
da divulgação em seus veículos 
de comunicação, a campanha de 
utilidade pública “Começar de 
Novo”, do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), que tem por objeti-
vo sensibilizar órgãos públicos e a 
sociedade civil sobre a necessida-
de de reinserir presos ou egressos 
do sistema carcerário no mercado 
de trabalho e, consequentemente, 
diminuir a reincidência criminal. 
Instituído em outubro de 2009, o 
Programa Começar de Novo re-

cebeu, em dezembro de 2010, o 
VII Prêmio Innovare, distinguido 
como ação do Poder Judiciário 
que beneficia diretamente a po-
pulação. De acordo com o CNJ, o 
programa já foi responsável pela 
ocupação, por parte de detentos e 
egressos do sistema carcerário, de 
1.676 postos de trabalho no país.

Começar de Novo: 
TRF5 adere à 
campanha do CNJ

O fim de semana tem diversão 
para todos os gostos. O projeto 
“Viva o Recife Antigo” apresen-
ta, na Praça do Arsenal, uma 
programação imperdível para 
os amantes da cultura pernam-
bucana. Hoje tem show de Siba 
e da cantora Isaar, além da apre-
sentação do DJ Dolores. Amanhã 
sobem ao palco Nonô Germano 
e Claudionor Germano, cantando 

os grandes frevos de Pernambuco. 
Para quem tem filhos, no domingo 
tem show de talentos mirins, co-
lagens, pintura e o musical infantil 
“Alice no País das Maravilhas”.
Já quem curte rock, o Burburinho 
Bar, na Rua Tomazina, vai estar 
realizando um tributo às bandas 
Pearl Jam, Foo Fighters e Nirvana 
no sábado, a partir das 21h. 
E continua no Teatro da UFPE o 

Festival Liszt/
Mendelssohn, 
homenage-
ando os dois 
grandes no-
mes da mú-
sica clássica. 
Começa às 
19h30 e a 
entrada é 
gratuita.

Dicas culturais


