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Aniversariantes
Cláudio Valença Porto Filho
Gab. Des. Francisco Queiroz

Dia do Trânsito

Dia da Radiodifusão

Jurista é homenageado
pela UFPE nesta 2ª

Pós-Graduação
em Direito Civil
abre inscrições

Juízes da Execução
Fiscal se reúnem hoje

V Ciclo de Estudos Jurídicos da
Justiça Federal acontece hoje

Em 17 anos de existência, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) alcançou, em
agosto, a marca de 2 milhões de pro-
cessos julgados.

Começam hoje e vão até o dia 5
as inscrições para o III Curso de
Pós-Graduação Lato Sensu em
Direito Civil e Empresarial, promo-
vido pelo Centro de Ciências Jurí-
dicas (CCJ) da UFPE. A carga ho-
rária é de 360 horas/aula e são
oferecidas 60 vagas. As aulas se-
rão realizadas quinzenalmente
das 18h às 22h nas sextas-feiras
e das 8h às 12h45 aos sábados.
Mais informações pelo telefone
(81)3222-6276.

O V Ciclo de Estudos Jurídicos da Justi-
ça Federal ocorre hoje no Auditório
Josepha de Souza Coelho, no Fórum da
Justiça Federal em Petrolina. Nessa edi-
ção, o evento vai homenagear, in
memoriam, o ex-deputado estadual e
conselheiro do Tribunal de Contas de
Pernambuco (TCE-PE), Honório Rocha.
A palestra de abertura, que tem como
tema “Princípios Constitucionais da De-
sapropriação”, será proferida pelo presi-
dente do TRF5, Francisco Cavalcanti, a
partir das 9h30. Ao final do encontro, du-

rante coquetel, o juiz federal Edilson Pe-
reira Nobre lançará o livro “Desapropria-
ção para Fins de Reforma Agrária”.

O professor de Direito Comercial da
UFPE Octávio Lobo recebe às 19h de
hoje, no Pleno do TRF5, o título de Pro-
fessor Emérito. O reitor Amaro Pessoa
Lins estará à frente da solenidade. Na
opinião do presidente do TRF5 Francis-
co Cavalcanti, a homenagem representa
um gesto de reconhecimento ao trabalho
desempenhado por um jurista, durante
décadas, na formação de gerações de
operadores do Direito.

Juízes federais responsáveis pelas Va-
ras de Execução Fiscal estarão reunidos
hoje e manhã no auditório da Esmafe5
para debater questões como funciona-
mento do Sistema Creta, execução fiscal
virtual e leilões virtuais, além de propos-
tas para melhor funcionamento das Varas
de Execução Fiscal. O encontro será
aberto pelo presidente Francisco
Cavalcanti e pela diretora da Esmafe5
Margarida Cantatelli.

Bancário decide hoje se
paralisa suas atividades
O Sindicato dos Bancários no Estado de
Pernambuco definirá, em assembléia-ge-
ral a ser realizada às 19h desta segunda-
feira, se será deflagrada a greve da cate-
goria. Na última quarta-feira, reunidos em
assembléia, os bancários aprovaram o
indicativo de greve por tempo
indeterminado, já a partir de amanhã. A
reunião de hoje confirmará ou não essa
decisão, que pode durar tempo
indeterminado.

Margarida fala sobre
Missão de Paz no Haiti
A convite do Comando Militar do Nordes-
te, a diretora da Escola de Magistratura
Federal da 5ª Região (Esmafe5),
desembargadora federal Margarida
Cantarelli, proferiu palestras para oficiais
superiores do Exército em Salvador e no
Recife. Na capital baiana, a magistrada
falou sobre aspectos jurídicos da Missão
de Paz no Haiti e no Recife o tema
abordado foi “A Convenção de Genebra e
o Tratado de Roma”.

Classificados
Vendo uma mesa com quatro

cadeiras, duas poltronas e um
centro com tampo de vidro. Tra-

tar: Dulce, ramal 9206.
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