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Dia dos Símbolos
Nacionais

Juiz Federal faz palestra sobre
Crime Organizado.

De 27 a 29 de setembro, será
realizado o XXI Encontro dos
Magistrados da Justiça do
Trabalho da 1ª Região
(EMAT), que tem como tema
“As duas décadas da
Constituição e a efetividade
dos direitos sociais”. O
evento será realizado em
Nova Friburgo (RJ), e as
inscrições estarão abertas
até a próxima sexta-feira.
Mais informações no site
www.amatra1.com.br.

Juízes do Trabalho
debatem efetividade
de direitos sociais

Dia da Árvore
(21 de Setembro)

Muitos remédios podem ser
feitos a partir das árvores. Para
se ter uma idéia, um em cada
quatro medicamentos empre-
gados pela indústria farma-
cêutica tem origem vegetal.
Cerca de 70% das plantas
classificadas pelo Instituto do
Câncer dos Estados Unidos
como indicadas para o
tratamento da doença são
encontradas exclusivamente
nas florestas tropicais.

Fonte: www.educaterra.terra.com.br.

Magistrados e servi-
dores da Justiça Fe-
deral da 5ª Região
concluíram, sábado,
o Curso de MBA em
Poder Judiciário,
realizado na Seção
Judiciária do Ceará
mediante convênio
com a Fundação
Getúlio Vargas. Na cerimônia de encerra-
mento, a desembargadora federal
Margarida Cantarelli (diretora da
Esmafe5) foi representada pelo juiz fe-
deral José Parente Pinheiro (vice-diretor
da SJCE). Em sua mensagem aos
concluintes, a desembargadora externou
a “convicção de que os frutos deste cur-
so, que representa um marco na história
da capacitação de magistrados, certa-
mente serão colhidos por todos que fa-
zem a Justiça Federal na Região, inclu-
sive seus jurisdicionados”. Na avaliação
da juíza federal Gisele Sampaio (4ª Vara-
CE), “o curso proporcionou a apreensão
de novos instrumentos para uma melhor
prestação jurisdicional”. A integração
entre os participantes favorecendo a
solução de problemas comuns foi apon-

Magistrados e servidores concluem
MBA em Poder Judiciário

Nesta terça-feira, às
19h30, o desembargador
federal Luiz Alberto Gurgel
de Faria recebe homena-
gem da Universidade
Potiguar (UnP) durante
solenidade de abertura da
XVI Semana de Estudos
Jurídicos, que prossegue
até sexta-feira, no Centro de
Convenções de Natal/RN. Através do

Semana Jurídica homenageia desembargador
debate de temas
relevantes, o evento é
direcionado a estudantes de
graduação e pós-graduação
de Direito, magistrados,
promotores de Justiça,
advogados e demais
operadores do Direito. Luiz
Alberto foi escolhido

patrono da 16ª edição da Semana
Jurídica, realizada anualmente pela UnP.

tada como um dos
destaques do cur-
so pelo juiz federal
Jorge Girão
Barreto (2ª Vara-
CE). Para o servi-
dor Agnor da Silva
Júnior (11ª Vara-
CE), “aplicamos
medidas de orga-

nização, planejamento e relacionamento
em nosso ambiente de trabalho”. O MBA
faz parte da política de aperfeiçoamento
de recursos humanos adotada pelo TRF5.


