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Aniversariantes
Rosimeire Lima Gregório
Orçamento e Finanças
Evandro Gomes dos Santos
VIP Segurança

Bobó de CamarãoPeixe ao FornoEstrogonofe de CarneCordeiro ao FornoFilé de peito na Chapa

Classificados
Vectra, 2000, cinza grafite,

31.000km rodados, semi-novo.
Tratar com Jeová, ramal 9337,

Juízes federais,
membros do Ministério
Público Federal,
advogados, jornalistas e
estudantes de Direito e
de Jornalismo
participaram, nas noites
de terça e quarta-feira,
do I Fórum de Debates:
Judiciário e Imprensa. Promovido pela
Justiça Federal de Sergipe, o evento
contou com apoio do TRF5, Escola de
Magistratura Federal da 5ª Região e do
Núcleo Seccional da Esmafe, em
Sergipe. A diretora da Seção Judiciária

Dia do nutricionista

Judiciário e Imprensa discutem
dificuldades da linguagem

Autora do livro “Imposto sobre a renda
e proventos de qualquer natureza”, a
professora Mary Elbe Queiroz (UFPE)
é a convidada de hoje, às 21h, do
programa Fazendo Jus (Canal 14-NET
Recife), comandado pelo professor
Terence Trennepohl. A entrevistada,
que é Doutora em Direito Tributário
pela PUC, Pós-graduada em Direito
Tributário pela Universidade de

de Sergipe, juíza
federal Telma Maria
Santos, proferiu a
palestra de abertura do
evento, analisando as
relações profissionais
entre magistrados e
jornalistas. Em seguida,
o juiz federal Ronivon

de Aragão abordou o tema “Judiciário e
Imprensa: Instrumentos da Democracia”
e coube ao juiz federal Ricardo
Mandarino falar sobre “Desencontros de
Linguagem”, durante painel que reuniu
profissionais das duas áreas.

Salamanca e
Mestre pela UFPE,
também falará
sobre o  VI
Congresso
Internacional de
Direito Tributário
do Recife, que será
realizado no Mar
Hotel, de 27 a 29 de setembro.

Fazendo Jus entrevista Elbe Queiroz

Papel para coar
café vira arte nas
mãos da artista
plástica Cristina
Toscano, que expõe
caixas cobertas com
o filtro reciclado até
sexta-feira, na Sala
de Exposições do
16º andar. As
caixas, decoradas
com pintura e
aplicações de materiais como
folhas secas e selos, resultaram na marca
Tom Café. Informações e encomendas:
8898.5466 ou 3222.5735.

Tom Café exibe arte
no TRF

Começa amanhã, a partir das 16h30,
a competição de futebol que reúne
os melhores pernas-de-pau do
TRF5. O torneio terá cinco rodadas
e as partidas acontecerão nas cinco
sextas-feiras de setembro, no cam-
po do Superbol (Parnamirim). Servi-
dores, terceirizados e estagiários
participam do campeonato, que
conta com cinco times.

Campeonato Talibol de Futebol 2006

TRF5 promove IV Encontro das Contadorias.

Uno Mille Fire/2003, c/ ar, trava e
alarme. Naelson, 8858.3187.

Ricardo
Mandarino

Ronivon
de Aragão


