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Perfil

Maria Alice
Giodano

José Tadeu de Góes
Gab. Des. Paulo Gadelha
Maria Cristina Bandim
Psicologia
Quarta-feira, 11 de agosto
Jessé F. dos Anjos Silva
Controle de Veículos

Paulo Gadelha
saúda advogados

Tribunal fecha amanhã e só reabre na 5ª

Exposição revela magia das flores

Classificados
Francisco é técnico judiciário
concursado no TRF/1ª e quer

permutar com servidor da
Seção Judiciária da Paraíba.
Contatos: (61) 340.6601, ou

9969.6644.
Pratos do DiaBode guisadoFígado aceboladoFilé de peixe à dorêRocambole de carneLasanhaPastelão misto

Agente de Segurança desde 89, José
Arlindo de França veio ao TRF
requisitado ao Governo do Estado de
Pernambuco. França se ausentou do
TRF no período de 93 até 98, quando
retornou a esta Corte. Além do
trabalho na Subsecretaria de Apoio
Especial, Arlindo gosta
de passar o tempo
com a mulher e a filha,
acompanhando-as a
teatros, shows e
cinemas.

O TRF/5ª encerra o
expediente normal hoje e só
retoma suas atividades na
quinta-feira. É que amanhã
se comemora em todo o
país o 177º aniversário da
instalação dos Cursos
Jurídicos no Brasil. No dia 11
de agosto de 1827, Dom
Pedro I promulgou a lei que
criou os dois primeiros
cursos superiores no país. O
imperador permitia assim
que os filhos de brasileiros e
portugueses que quisessem
completar o terceiro grau não
precisassem deixar o Império para

estudar em Coimbra
(Portugal), como era
comum na época.
Assim, as duas
primeiras
Faculdades de
Direito do país foram
instaladas no Largo
de São Francisco
(São Paulo) e no
Mosteiro de São
Bento (Olinda) - mais
tarde transformada
em Faculdade de
Direito do Recife e

hoje ligada à Universidade Federal
de Pernambuco.

Com a presença da poeta Deborah
Brennand, a presidente do TRF/5ª,
Margarida Cantarelli, inaugurou na noite
de ontem no Espaço Cultural a mostra
fotográfica do jornalista Marcus Prado. A
exposição, que fica em cartaz até o dia
31 deste mês, reúne quarenta painéis
fotográficos no formato 30cm x 40cm
onde as cores fortes e formas suaves
das flores tropicais produzidas em
Pernambuco são reveladas em toda sua
magia. O acervo é inédito e conta, ainda,
com flores retratadas durante as viagens
do autor à Europa e aos Estados Unidos.
Integrante do Conselho Estadual de
Cultura e estudioso da arte fotográfica,
Marcus Prado dedica esta exposição à

poeta pernambucana Deborah Brennand
e à pintora norte-americana Georgia
O´Keeffe. E justifica as duas homena-
gens. “As flores têm sido presença muito
forte na poesia de Deborah Brennand e
na pintura de O´Keeffe, que se notabili-
zou no seu país justamente com uma
obra inspirada nas flores”, argumenta.

O desembargador federal Paulo
Gadelha faz a saudação aos quatro
advogados que serão homenagea-
dos amanhã pelo Caxangá Ágape,
durante almoço-assembléia no res-
taurante Spettus, no Derby, a partir
das 12h30. De acordo com o presi-
dente do Ágape, Braga Sá, a home-
nagem ao Dia do Advogado (11/08)
se faz através do presidente da
OAB-PE Júlio Oliveira, da presidente
da OAB-Caruaru
Margarida Cardoso,
do ex-presidente da
OAB-PE Aloísio
Xavier, e do advoga-
do Urbano Vitalino
Filho (in memoriam).

Luiz Alberto lança
hoje livros em SP

O desembargador federal
Luiz Alberto Gurgel de
Faria lança às 18h de
hoje na Livraria RT, no
centro de São Paulo dois
livros jurídicos de sua co-
autoria (Código Tributário
Nacional Comentado e

Importação e Exportação no Direito
Brasileiro). Os dois livros são
coordenados pelo desembargador
federal Vladimir Passos.

Marcus Prado,
Deborah Brennand
e Margarida Cantarelli


