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Setembro

SEXTA

Aniversariantes
Sábado, 15 de setembro

Roberto Cipriano da Silva
VIP (Segurança)

Domingo, 16 de setembro

Nara Paes
IMPROJECTS – Informática

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)
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Dia do Frevo

PCS beneficia concluintes de Mestrado.

O  Supremo Tribunal Federal (STF)
reuniu suas principais decisões
sobre o tema Desapropriação para
Reforma Agrária no site www.stf.gov.br,
no link Jurisprudência. O trabalho de 50
páginas está disponível em PDF e é
dividido em 29 verbetes, o que facilita a
consulta. Os verbetes reúnem trechos
das decisões tomadas em processos
que cobrem todos os assuntos
relacionados ao tema. Além disso,
hiperlinks levam para a íntegra de cada
uma das decisões, sejam elas individuais
ou colegiadas. O objetivo da iniciativa é

Jurisprudência sobre reforma
agrária pode ser conhecida on line

dar maior transparência ao trabalho do
Supremo e ampliar o acesso para o
maior número de cidadãos.

A Universidade
Católica de
Pernambuco (Unicap)
abriu inscrições para
cursos de
especialização em
Direito Processual
Civil. Além de integrar
o corpo docente, o juiz
federal Ubiratan de
Couto Maurício (titular da 9ª
Vara de  Pernambuco) é o
coordenador do curso. Os
interessados podem se
inscrever até o dia 28 de setembro. Mais
informações: www.unicap.br.

Magistrado coordena
especialização

Apenas 1% das
águas do planeta
está disponível para
consumo humano.
Sendo um recurso
esgotável, não pode ser
desperdiçado. Evite banhos
demorados, feche as
torneiras ao escovar os dentes
ou fazer a barba e não dê
descargas demoradas.

Fonte: www.brotas.com.br.

O “Curso de Atualização em Relações
Humanas na Instituição para Agentes de
Segurança” será realizado de 18 a 20 de
setembro, das 10h às 12h, no Anexo I. O
curso é dirigido aos seguranças dos
Gabinetes dos desembargadores do
TRF5 e serão conferidos certificados
aos participantes. Os interessados
deverão entrar em contato com o
NDRH, através do ramal 9818.

NDRH promove curso
para agentes de segurança

A Defensoria Pública Geral da União
(DPGU) abre concurso para defensor
público. Para concorrer a uma das 61
vagas ou fazer parte do cadastro de
reserva, os candidatos devem ter forma-
ção em Direito, inscrição na OAB e pelo
menos dois anos de prática forense. As
inscrições podem ser feitas de 17 de
setembro a 9 de outubro pelo site
www.cespe.unb.br/concursos/dpu2007.

Concurso para DPGU
abre inscrições dia 17Mostra - A

exposição “A
Vida do Povo
Japonês”
antecipa a
comemoração
do centenário
da imigração
japonesa no
Brasil,

celebrado em 2008, com 40 painéis
fotográficos sobre cenas do cotidiano e
elementos culturais do Japão. A mostra
pode ser apreciada até a próxima
segunda-feira, no Shopping
Guararapes.
Seis e Meia - O Projeto Seis e Meia
traz, hoje, o pianista, compositor,
arranjador e maestro Wagner Tiso, no
Teatro do Parque.

Programação cultural do final de semana


