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Estagiário deve
apresentar comprovante
de matrícula

Simone Carvalho da Cruz
Jurisprudência

Norberto Domingos da Silva Filho
Apoio Especial

Diana Rosa F Wanderley Zabeu
Recursos

Mais uma vez, o programa Via Legal é
selecionado como finalista do VI Prêmio
AMB de Jornalismo. Produzido pelo Cen-
tro de Produção da Justiça Federal
(CPJUS), o programa está concorrendo
com reportagem que mostra a difícil ne-
gociação que, em abril de 2009, garantiu
a saída dos fazendeiros da reserva indí-
gena Raposa Serra do Sol, em Roraima.
Na reserva, a repórter Alessandra de
Castro (DF) conversou com persona-
gens e revelou aspectos peculiares de
uma história de conflitos e troca de acu-
sações entre os envolvidos (índios, pro-
dutores de arroz e garimpeiros), que du-
rante décadas disputaram o direito de ex-
plorar a área de mais de 1,7 milhão de

hectares. A premiação está prevista para
o dia 28 de janeiro, sendo esta a segun-
da vez que o programa da Justiça Fede-
ral chega à fase final do prêmio, organi-
zado pela Associação dos Magistrados
Brasileiros. Em 2006, o Via Legal venceu
a mesma categoria com uma reportagem
sobre Juizados Especiais Itinerantes
numa das regiões mais pobres do Piauí.

Nesta época do ano, as universidades
estão em período de matrícula e os es-
tagiários de nível superior desta Corte
deverão apresentar o comprovante de
vínculo equivalente ao ano letivo ou pri-
meiro semestre de 2010. Até o final de
março, o documento deverá ser entre-
gue ao Setor de Acompanhamento de
Estágio de Nível Superior (Anexo I). In-
formações: 9835.

Tribunal recupera
jardins do
edifício-sede

Hélio Ourém aborda Direito
Tributário na Sociedade de Risco
O juiz federal e professor Hélio Ourém Campos (titular
da 6ª Vara de Pernambuco) vai abordar o tema Direito
Tributário na Sociedade de Risco nesta quinta-feira, às
14h30, na Sala Desembargador Antônio de Brito Alves,
no Tribunal de Justiça de Pernambuco. A palestra faz
parte da programação do 2º Congresso Luso-Brasileiro,
intitulado “O Direito na Sociedade de Risco”, promovido
pela Escola Superior de Magistratura de Pernambuco (Esmape).

Via Legal concorre a Prêmio AMB
de Jornalismo

Bloco da Saudade
O terceiro acerto de marcha do Bloco
da Saudade na temporada 2010 acon-
tece amanhã, a partir das 22h, no Clu-
be Náutico Capibaribe. A agremiação,
que existe desde 1974, comemora
este ano seu primeiro carnaval como
patrimônio imaterial da cultura pernam-
bucana, título concedido em 2009. A
atração desta sexta-feira ficará por
conta da orquestra da Pitombeira dos
Quatro Cantos (Olinda), comandada
pelo Mestre Lessa, além da orquestra
e coral do Bloco da Saudade.

Dentro da programação refor-
mas nos prédios do Tribunal,
que estão em
andamento
neste início de
ano, o Núcleo
de Serviços
Gerais e Meio
Ambiente da
DIAP está exe-
cutando o plan-
tio de 2.400 placas de grama para refor-
çar os canteiros situados no térreo do
edifício-sede.


