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Dia do Oftalmologista
Dia Nacional de
Prevenção da Alergia

O Centro de Estudos
Judiciários do Conselho
da Justiça Federal e a
Escola de Magistratura
Federal da 5ª Região
(Esmafe5) realizam, na
próxima sexta-feira, o
seminário “Cooperação
Jurídica Internacional”. O evento visa
discutir o papel do Judiciário e o auxílio
direto nessa cooperação. O encontro
ocorrerá das 9h às 18h30, na sede da
SJRN. A programação terá como
palestrantes os ministros do Superior
Tribunal de Justiça Raphael de Barros

Magistrados discutem em Natal
Cooperação Jurídica Internacional

Monteiro Filho e Gilson
Dipp (coordenador-geral
da Justiça Federal), os
desembargadores
federais do TRF5
Margarida Cantarelli
(diretora da Esmafe5) e
Luiz Alberto Gurgel,

juízes federais, procuradores da
República e professores. O seminário é
dirigido a magistrados, membros do
Ministério Público, Ministério da Justiça,
Polícia Federal, Receita Federal e
demais instituições da comunidade
jurídica nacional e internacional.

O TRF5 disponibilizou 100
vagas para os servidores que
quiserem participar da palestra
do ministro Gilmar Mendes,
presidente do Supremo Tribunal
Federal (STF), que ocorrerá no
próximo dia 16, no auditório do
Pleno. Os interessados podem
fazer inscrições no Núcleo de
Desenvolvimento de Recursos
Humanos (NDRH). O ministro
virá ao Recife para lançar o
livro “Direito Constitucional” e fazer
palestra sobre o tema, na sede do TRF5.
Informações: 9307

Obras da Subseção de Itabaiana estão no final

NDRH inscreve para
palestra do ministro
Gilmar Mendes

A Justiça Federal de Sergipe (JFSE)
está na contagem regressiva para inau-
gurar o novo prédio da Subseção de
Itabaiana. A solenidade de inauguração
deverá acontecer nos próximos dois
meses. A garantia foi dada, no último
final de semana, pelo engenheiro
Eduardo Peixoto, aos juízes federais
Carlos Rebêlo Júnior e Edmilson da
Silva Pimenta (diretor e vice-diretor da

Seção Judiciária de Sergipe), após
visita ao canteiro de obras.
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Estima-se que 30%
dos brasileiros tenham
uma ou mais doenças
alérgicas, que podem ter
diferentes causas. O distúrbio
se deve a uma resposta
exagerada do organismo
frente aos estímulos comuns
do ambiente, como
componentes da poeira
(ácaros), elementos do ar
(pólens e fungos), alimentos e
medicamentos. As mais
comuns são aquelas
provocadas por inalantes,
como a asma e a rinite. A falta
de informação e o não
reconhecimento dos sintomas
por parte dos portadores dos
distúrbios alérgicos
contribuem para o aumento
de casos da doença.

A Escola Superior do Ministério Público
da União (ESMPU) realiza, amanhã e
sexta-feira, congresso sobre o Crime
Organizado no Brasil, no auditório da
SJAL, em Maceió. Os problemas rela-
cionados com a estrutura das organiza-
ções criminosas, crimes cibernéticos e a
atuação do Ministério Público no combate
ao problema serão discutidos por espe-
cialistas. Informações (82) 212-1426.

Maceió sedia congresso
sobre crime organizado

Fonte: Hospital das Clinicas de São Paulo
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TRF5 debate Plano Plurianual e
Orçamento 2008.
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