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Pernil à primavera
Lingüiça toscana

Camarão aos 4 queijos
Carne assada ao vinho

Galinha cabidela
Lasanha

Dia Mundial do Urbanismo

Justiça Federal em Sousa (PB) seleciona
conciliadores.

Juiz de Direito aposentado, advogado e
consultor jurídico nas áreas de Direito
Constitucional e Direito Tributário, o pro-
fessor Jackson Borges de Araújo lança
às 19h desta quarta-feira, seu quinto livro
jurídico: “Legitimação da Constituição e
Soberania Popular”. O coquetel de lan-
çamento será realizado no foyer do TRF
da 5ª Região, com saudação do presi-
dente Francisco Cavalcanti. A obra res-
gata o tema da soberania popular como
fundamento da República e o seu efetivo

Jurista lança no foyer do TRF5
livro sobre Constituição

As servidoras Conceição Parente,
Glaucineide Bezerra e Aparecida
Ferreira realizam pesquisa, a partir
desta quarta-feira, junto aos gestores da
área administrativa do TRF5
(supervisores e diretores). O material
obtido tem caráter sigiloso e servirá de
subsídio para o trabalho de conclusão
do curso de Pós-graduação em Gestão
Pública da Faculdade de Administração
de Pernambuco (Fcap).

Será realizado, de hoje até sexta-
feira, o III Simpósio de Atualização
em Direito Civil e Processual
Civil, promovido pelo Centro de
Estudos Judiciários do Tribunal de
Justiça de Pernambuco (TJPE).  O
evento ocorrerá das 13h às
17h30, no auditório do Fórum
Rodolfo Aureliano (Joana
Bezerra). O simpósio é dirigido a
juízes de Direito, servidores da
justiça e estudantes de Direito.
Inscrições e informações:
3419.3730.

Servidoras fazem pesquisa no Tribunal
Camisetas com aplicações e bordados
e bijuterias criativas podem ser vistas,
até a próxima sexta-feira, na Sala de
Exposição do 16º andar do TRF5. A
mostra contém pulseiras, brincos e
colares em cores variadas, reunindo
contas, fitas, metais e apliques de
tecido liso ou estampado, a exemplo
do bordado fuxico. O trabalho é da
artesã Aline Medeiros. Informações:
8836.2666.

Flores e bordados marcam exposição no 16º andar

TJPE realiza Simpósio
de Direito Civil

exercício, mediante
a ampliação dos
procedimentos de
participação popular
na gestão da coisa
pública como única
forma de “legiti-
mar” a Constitui-
ção, numa socie-
dade pós-moder-
na, complexa e
fragmentada.  

Aparecida, Glaucineide e Conceição


