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O seminário
“Aspectos
importantes da
Reforma do
Código de
Processo Penal”,
realizado pela
Esmafe5, foi
aberto ontem pelo
desembargador
federal convoca-

do Ivan Lira. Pela manhã, foram pales-
trantes o juiz federal Georgius Credidio,
que falou sobre “A produção antecipa-
da da prova na atual sistemática do
CPP” e o procurador da República,
Rogério Romano, com o tema “A
citação no novo CPP. A citação na hora
certa e a citação editalícia”. À tarde, foi
a vez do juiz federal César Arthur de

Servidores do TRF5 participam de
seminário sobre Reforma do CPP

Com o estoque de
sangue reduzido, a
Fundação Hemope
não está conseguindo
atender à demanda
das unidades hospita-
lares de Pernambuco.
Para estimular as
doações, lançou a
campanha Transforme
seu verão numa onda
solidária: Doe sangue no Hemope. O
hemocentro acumula uma queda no
número de doações e, atualmente,
trabalha com 30% da capacidade. Para
doar sangue, é preciso ter entre 18 e 65
anos, boa saúde e peso acima de 50
quilos, além de estar bem alimentado e
levar documento de identificação com
foto. Informações: 0800-81-1535.

Doação de sangue

Na próxima segunda-feira, às
14h, na sede da Esmafe, 23
ex-estagiários de nível médio
do TRF5 iniciam o curso
“Jovem Empreendedor”. A
iniciativa é resultado de
convênio entre o Tribunal,
Sebrae e Fecomércio, com o
objetivo de mostrar a
importância do

empreendedorismo como
elemento de transformação
pessoal e profissional. De
acordo com a supervisora do
Setor de Estágio de Nível
Médio, Sônia Paes, “o curso
pretende abrir caminhos na
identificação de oportunidades
e objetivos que tragam reflexos
positivos no futuro”.

Carvalho falar
sobre “Aspectos
dos procedimen-
tos no CPP refor-
mado” e “A ava-
liação da prova e
a sentença no
CPP vigente”.
Hoje, as palestras
serão dos juízes
federais Danilo
Fontenelle,
Amanda Lucena e

Danielle Souza e do desembargador
federal Lázaro Guimarães. O encerra-
mento do seminário ocorrerá às 17h30.

A Controladoria Geral da União (CGU)
promove o 3º Concurso de Monografias
da CGU, com os temas “Prevenção à
corrupção” e “Combate à corrupção”. O
concurso recebe inscrições nas
categorias profissional e universitária e o
prazo para entrega dos trabalhos encerra
no dia 13 de outubro. Outras
informações nos sites www.cgu.gov.br ou
www.esaf.fazenda.gov.br.

Concurso de Monografias
do CGU aborda corrupção

Adolescentes fazem curso Jovem Empreendedor

Encerram hoje as inscrições para a
seleção de estágio na área jurídica da
15ª Vara Federal de Pernambuco. Os
candidatos (a partir do 5º período do
curso de Direito) devem se dirigir à
Sala de Treinamento do Anexo 2 da
Seção Judiciária de Pernambuco, no
Jiquiá. Mais informações pelo site
www.jfpe.jus.br ou 3229.6235.

Estágio de Direito na
15ª Vara Federal - PE
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