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(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Washington V. Rocha da Silva
Terceira Turma

José Expedito Braga Lima Júnior
Gab. Des. Paulo Roberto

Dia do Filósofo

Margarida Cantarelli preside painel em
curso internacional.

Os temas “Aspectos relevantes
para cumprimento de senten-
ça”, “Considerações sobre Lei
11.382/2006” e “Inovações Re-
cursais” serão abordados por
especialistas durante o seminá-
rio Terceira Onda Reformista
do Processo Civil, promovido
pelo Tribunal Regional Federal
da 5ª Região, nos dias 27 e 28
de agosto. Dirigido a magistra-
dos, servidores e estudantes, o evento
aberto ao público é uma homenagem
aos 180 anos de criação dos cursos

TRF5 realiza seminário Terceira
Onda Reformista do Processo Civil

jurídicos no Brasil, comemo-
rado no dia 11 de agosto. O
presidente do TRF5, desem-
bargador federal José Baptista
de Almeida Filho, participa da
solenidade de abertura, às 9h
do dia 27. Os desembarga-
dores federais Lázaro
Guimarães e Marcelo Navarro e
os servidores José Expedito
Braga e Marcos Netto vão atuar

como palestrantes do seminário, que tem
coordenação científica da desembarga-
dora Margarida Cantarelli.

O Supremo
Tribunal
Federal (STF)
promove, hoje
e amanhã, o
Encontro Nacional da Rádio e TV
Justiça, como parte das
comemorações do projeto Bicentenário
do Judiciário Independente no Brasil. O
evento visa o aperfeiçoamento dos

STF promove Encontro da Rádio e TV Justiça
Com o objetivo de “conhecer a cultura da
instituição, através de uma pesquisa de
clima”, a servidora Rose Diniz (Núcleo de
Desenvolvimento de Recursos
Humanos) distribuiu uma pesquisa junto
aos servidores do TRF5, através de e-
mails dirigidos aos funcionários das
Secretarias Administrativa e Judiciária. O
trabalho servirá de base para a tese do
Mestrado em Gestão Publica, que está
sendo realizado na UFPE. Rose solicita
que os colegas respondam à pesquisa o
mais rápido possível. Informações:
9818.

Servidora realiza
pesquisa para tese
de Mestrado

Neste sábado, às 8h30, pela Rede Cul-
tura (TVU), o programa Via Legal apresen-
tará uma reportagem sobre Lavagem de
Dinheiro. Além do representante do Minis-
tério Público Federal, o repórter Juliano
Domingues entrevistou advogados e
cientista político, especialista em crime
organizado. O Via Legal é realizado pelo
Centro de Produção de Programas da
Justiça Federal para Televisão (CPJUS).

Via Legal debate
Lavagem de Dinheiro

profissionais que
atuam na área,
através de
exposições e
debates sobre

os rumos das emissoras. O encontro
ocorrerá na Segunda Turma do STF, em
Brasília/DF, e a palestra de abertura
será proferida às 9h, pela ministra Ellen
Gracie.

A atenção e o
cuidado ao descartar
lâmpadas fluorescentes
são essenciais para evitar
a intoxicação por mercúrio. O
recomendado é que as
lâmpadas sejam armazenadas
em local seco e nas
embalagens originais,
protegidas contra eventuais
choques que possam provocar
sua ruptura.

Fonte: www.cprh.pe.gov.br


