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Para cada juiz federal da 5ª Região há
uma média de 239,1 mil habitantes.

Nesta terça-feira, às
19h, prossegue
mais um debate do
“Ciclo de
Encontros sobre
Sonegação Fiscal
e Lavagem de
Dinheiro,
coordenado pelo
juiz federal Hélio
Ourem Campos (6ª
Vara-PE). Realizado
no auditório da
Superintendência

Ciclo sobre sonegação fiscal
debate direito ao sigilo O desembar-

gador federal
Marcelo Na-
varro ministrou
o curso “Re-
cursos do Processo Civil e as
Alterações do Novo Código Civil”,
no Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Norte. Promovido pelo
Centro de Estudo Continuado do
TJRN, o curso foi dirigido aos
assessores dos desembarga-
dores com o objetivo de minimizar
as dificuldades de adequação e
compreensão das novas normas pelos
servidores judiciários.

Marcelo Navarro
ministra curso no TJRN

O Tribunal de Contas do  Estado e a Asso-
ciação dos Bibliotecários de Pernambuco
promovem o Segundo Seminário de Infor-
mação Jurídica, de hoje até quarta-feira, no
auditório da Justiça  Federal (Jiquiá). O
evento tem como tema “Informação virtual:
conhecimento para todos?” e visa promover
o debate sobre a democratização da
informação na era virtual. Inscrições no site
www.gtidj-pe.com.

Seminário de Informação
Jurídica na SJPE

Até o dia 15 de setembro, o CDRH
estará inscrevendo servidores no curso
de Mestrado Profissional em Gestão
Pública para o Desenvolvimento do
Nordeste, da Universidade Federal de
Pernambuco. O TRF5 oferece o subsí-
dio de 80% do valor da mensalidade pa-
ra 25 vagas, que serão distribuídas para
o Tribunal e Seções Judiciárias. Infor-
mações com Conceição, ramal 9307.

Prorrogada inscrição
para Mestrado

A diretora do Foro da SJSE, juíza fe-
deral Telma Maria Santos, lançou o li-
vro de poesias “Além das flores”, no
Espaço Cultural Semear da Petrobras,
em Aracaju. Com música ao vivo (vio-
lino e teclado), a concorrida noite de
autógrafos foi realizada durante a sole-
nidade de encerramento do I Fórum

Juíza federal lança livro de
poesias durante Fórum

Regional da
Receita Federal
(Pina), o evento
terá como
palestrante o
presidente do TRF
da 5ª Região,
desembargador
federal e professor
(UFPE) Francisco
Cavalcanti, que
abordará o tema
“Sonegação Fiscal
e Sigilo”.

Para anunciar basta ligar
9018, 9019 ou 9005

de Deba-
tes Judi-
ciário e
Imprensa,
promovido
pela Seção
Judiciária
de Sergipe.

Hélio Ourem e Francisco Cavalcanti


