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Dia do enfermeiro

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Geraldo Apoliano ministra palestra
sobre crimes virtuais.

Foi sancionada pelo Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva a lei que modifica o
trâmite de recursos especiais repetitivos
(teses idênticas), dirigidos ao Superior
Tribunal de Justiça. A nova lei visa tornar
mais racional o julgamento de recursos
no STJ. Com isso, os recursos especiais
passam a funcionar da seguinte maneira:
verificada a grande quantidade de
recursos sobre um determinado assunto,
o presidente do tribunal de origem
poderá selecionar um ou mais processos
referentes ao tema e encaminhá-los ao
STJ. O julgamento dos demais
processos idênticos fica suspenso até a
decisão final da Corte superior. Depois
da decisão do STJ, os demais órgãos de

Lei desafoga STJ

origem deverão aplicar o entendimento
de imediato. A lei ainda será
regulamentada e entrará em vigor dentro
de 90 dias.

Estão abertas as inscrições
para o “I Seminário Nordestino de
Propriedade Intelectual” e “XVI
Simpósio Transnacional de Estudos
Científicos”, que serão realizados no
período de 26 a 30 de maio, no
auditório da Universidade Federal de
Sergipe (UFS), com apoio da Escola de
Magistratura Federal da 5ª Região e
Seção Judiciária de Sergipe. Os juízes
federais Carlos Rebêlo Júnior (diretor
do Foro da SJSE), Edmilson da Silva
Pimenta e Fernando Escrivani Stefaniu
fazem parte do grupo coordenador do
evento. As inscrições podem ser feitas
até o dia 25 de maio, no Departamento
de Direito da UFS ou no Juizado
Especial Federal, em Aracaju (SE).

Propriedade
intelectual é tema
de seminário
em Aracaju

A servidora Maria Carolina Branco
Oliveira, aluna de pós-graduação de
Cerimonial e Eventos, proferiu palestra
sobre filhos adotivos na abertura do I
Seminário sobre Adoção, promovido
pela ESURP. A servidora discorreu
sobre riscos, abandono e preconceitos
enfrentados pelas crianças que
passam longos anos à espera de
serem adotadas. Carolina ilustrou sua
apresentação com as experiências

vividas no dia-a-dia com a adoção de
Maria Clara.

Servidora faz palestra sobre Adoção

Quem não quiser ficar de fora dos
festejos juninos e mostrar que é
bom forrozeiro tem que freqüentar
o curso de forró, promovido pela
Asserjufe. As aulas acontecem nas
segundas e quartas-feiras, às
18h30, na sede da entidade
(Jiquiá). Já a festa junina dos
associados será no dia 13 de
junho, no Clube Internacional. O
“Forró da Véia Cega” será animado
pelo cantor Maurício Ramalho e
grupo Nordestino do Forró.
Informações: 9581.

Asserjufe promove
curso de forró


