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Aniversariantes

Guisadinho à brasileiraFígado aceboladoLasanhaCarne assada ao vinhoFrango à espanhola

Dia dos Símbolos Nacionais

Maria Clara da Costa P Moreira
Plenário
Rebeca Regina Silva Santos
Gab. Des. José Maria Lucena
Giovana Guimarães de Oliveira
Gab. Des. José Baptista

Em 17 anos de existência, o Superior
Tribunal de Justiça alcançou a marca de
dois milhões de processos julgados.

A importância da
mobilização popular no
controle das agências de
regulação no Brasil é um
dos enfoques da
palestra a ser ministrada
pelo presidente do TRF
da 5ª Região,
desembargador federal
Francisco Cavalcanti,
durante o Seminário
“Agências Reguladoras”,
às 19h da próxima
quarta-feira, no auditório

Polêmica sobre Agências
Reguladoras é tema de Seminário Nesta segunda-feira, às 17h, no

auditório da Esmafe5 será exibi-
do, via teleconferência, o Simpó-
sio em homenagem ao Ministro
Victor Nunes Leal, promovido
pelo Núcleo da Esmafe5 na
Paraíba. Após solenidade de
abertura pelo diretor da SJPB,
juiz federal Rogério Fialho,
haverá duas palestras. “Do
Precedente Judicial à Súmula
Vinculante” será proferida pelo
procurador da República Marcelo
Alves de Souza, enquanto Toni
Fine (Cardozo School Of Law) abordará o
tema “Judicial Review”.

Simpósio é exibido
por teleconferência

do Pleno. Durante o
evento, estudantes e
profissionais do Direito
estarão debatendo os
principais pontos
polêmicos sobre o tema,
que terá como
debatedores o procurador
do Estado, Jayme Asfora,
e a professora Emanuella
Xavier, tendo como
presidente da Mesa a
professora e procuradora
federal, Carine Delgado.

O juiz federal Hélio Ourem (6ª Vara-PE) fará a palestra
“Lavagem de dinheiro” nesta quarta-feira, às 20h,
durante a abertura do seminário Crime organizado:
tráfico de drogas e roubo de cargas, que prossegue
até sexta-feira, no município de Salgueiro (PE). O
evento é promovido pela Diretoria de Combate ao
Crime Organizado da Polícia Federal.

Magistrado faz palestra
sobre crime organizado A servidora Lisiane Ramalho vai

ministrar um workshop para ensinar
como fazer um mini-álbum de fotos
usando a técnica do scrapbooking, que
usa colagem de fotos, fitas decoradas
e texto para personalizar álbuns de
fotografias. Além deste curso, serão
oferecidos outros sete, promovidos
pela Oficina do Papel. A Oficina vai
estar presente na Feira Hobbyart, que

acontece no
Centro de
Convenções
de
Pernambuco,
entre os dias
21 e 24 de
setembro.
Informações:
34212188.

Álbum de fotografias personalizado

Atendimento odontológico
Será suspenso hoje e amanhã,

em virtude da transferência para o
Anexo III. Informações com

Degilane, ramal 9277.
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