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Congresso Ítalo-Brasileiro de Direito Contemporâneo

Mesa de abertura.

Painel sobre Responsabilidade Civil.

Diretor do Foro, Juiz Federal Bruno Carrá.

Juiz Federal João Luís Nogueira.

Juízes, procuradores e professores participaram.

Ministro Og Fernandes.

Desembargador Manoel Erhardt.

Desembargador Hugo Machado.

Prof. Ivano Pontoriero (Itália).

Profa. Fabiana Mattioli (Itália).

Ministro, professores italianos e Cônsul.

Juiz Federal Agapito Machado.

Filme - A Vida dos Outros

Livro - Hiroshima

Ganhadora do Grammy 2016 de
melhor álbum de jazz latino,
Eliane atuou neste projeto como
produtora, compositora, letrista,
arranjadora, pianista e vocalista.
O álbum “Made In Brazil”
apresenta 18 faixas que traz o
melhor do jazz instrumental e
clássico.

O filme narra a história de Gerd
Wiesler, um agente da polícia
política da República Democrática
Alemã, que se envolve num serviço
de escutas clandestinas do
apartamento de um casal. Mais
tarde, ele se vê envolvido na vida do
casal e tem um papel decisivo em
seus destinos.

O livro traz um retrato de seis
sobreviventes da bomba atômica
e s c r i to u m a n o d e p o i s d a
explosão. Quarenta anos mais
tarde, o repórter reencontra seus
entrevistados e escreve o último
capítulo da história dos
“hibakushas” (as pessoas
a t i n g i d a s p e l o s e fe i to s d a
bomba).

Universal Music/2015

Europa Filmes/2006

Companhia das Letras/2002

CD - Made in Brazil - Eliane Elias

Fotos: divulgação

DICAS Culturais

Durante quatro dias, o Congresso Ítalo-brasileiro de Direito Contemporâneo foi palco de discussões
e de intercâmbio de experiências, com exposições de professores da Universidade da Bolonha
(Itália) e de juízes federais, professores e operadores do Direito convidados. O encerramento do
evento aconteceu dia 4/2 e trouxe o tema mais aguardado do encontro: o combate à corrupção. Em
uma mesa-redonda, foram debatidas as experiências brasileiras e italianas acerca da questão. O
Congresso foi uma realização da Esmafe da 5ª Região - Seccional Ceará, com o apoio da JFCE, do
Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal e da Universidade de Bolonha.

A Campanha ‘10 Medidas
Contra a Corrupção’, do
Ministério Público Federal, tem
como objetivo a apresentação
de um projeto de lei de
iniciativa popular ao
Congresso Nacional. A
Campanha reúne um conjunto
de providências que buscam
prevenir e combater a
corrupção no Brasil. As
medidas incluem aumento das
penas e crime hediondo para
corrupção de altos valores e
prisão preventiva do acusado
para assegurar a devolução do
dinheiro desviado. Lançada
em março de 2015, já
alcançou mais de 1,4 milhão
de assinaturas dos cidadãos
brasileiros e pretende chegar a
1,5 milhão. Saiba mais no site
www.dezmedidas.mpf.mp.br
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