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Aniversariantes
Juiz Federal Sérgio
José Wanderley de
Mendonça
SJAL

Flávia Regina P Santana
Gab. Desa. Margarida Cantarelli
Priscila Muniz de Medeiros
Comunicação Social
Ytalo Ferreira da Silva
Licitação

Galinha à cabidela
Cordeiro ao vinho
Bobó de camarão
Frango cremoso

Carne ao molho ferrugem
Filé de peito na chapa

Classificados

Vendo uma moto elétrica para crianças
(feminina). Bateria recarregável, com

autonomia de 3 horas. Tratar com
Eduardo, 9078

Dia das Nações Unidas

Vendo monitor LCD HP 17" e roteador
D-Link 802.11g/2.4 GHZ Wireless (sem

fio). Tratar com Flávia: 9978.7868.

Promovido pela Esmafe5 e Pós-
Graduação em Direito da UFPE, TRF
sedia Ciclo de Palestras e Debates – As
Novas Regras do Processo Civil.

O jurista Palhares
Moreira Reis
autografa, a partir
das 18h de
amanhã, no foyer
do TRF5, sua
mais nova obra
jurídica: “Estudos
de Direito

Constitucional e de Direito Administrativo
– Volume 6”. O autor é advogado, doutor

Jurista lança livro no Tribunal
e presidente faz a saudação A mostra fotográfica

promovida pela
Diretoria-Geral, dentro
das comemorações
alusivas ao Dia do
Funcionário Público,
está em cartaz no hall
de entrada desta Corte
até sexta-feira. Treze servidores
do TRF5 expõem seus trabalhos
fotográficos, que têm como tema
central “A Natureza”.

em Direito e professor de Direito
Eleitoral e Direito Internacional Público. É
também professor aposentado de
Ciência Política e de Direito
Constitucional da UFPE e professor
visitante da Universidade Moderna de
Portugal. O livro, que está sendo
publicado pela Editora Universitária, da
UFPE, terá no lançamento uma
saudação especial do presidente
Francisco Cavalcanti.

Encerram-se amanhã as inscrições para
o Curso on line – Competência e
Estrutura das Varas Especializadas em
Crimes contra o Sistema Financeiro e de
Lavagem de Dinheiro. O curso é
destinado a 50 servidores que atuam nas
Varas Criminais Especializadas e a cinco
outros que atuem nos órgãos integrantes
da Estratégia de Combate à Lavagem de
Dinheiro. Inscrições:
(www.justicafederal.gov.br).

Lavagem de dinheiro é
tema de curso on line e
inscreve até amanhã

Mostra fotográfica
reúne servidores

Simone Carvalho,
técnica judiciária,
iniciou-se na
fotografia durante
o curso de
Jornalismo. Nos

três projetos de
fotojornalismo
conquistou dois
prêmios. Juliana
Gouveia, técnica

judiciária, diz que “o prazer de fotografar
vem desde a infância” e que ama
fotografar “pela possibilidade de
eternizar as epifanias
da vida”. Lisiane
Lima, analista
judiciária, afirma ter
despertado para a
fotografia em 2005
durante uma viagem
e considera “uma arte apaixonante por
eternizar momentos únicos”.

Nossos talentos
Mostra de Fotografias

Vendo uma mesa com quatro cadei-
ras, duas poltronas e um centro com
tampo de vidro. Tratar: Dulce, 9206.


