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Aniversariante

QUARTA
A medicina popular pode ser entendi-
da como um corpo de conhecimentos 
e práticas médicas, pois envolve com-

ponentes herdados da medicina dos 
antepassados, que vão sendo reinter-

pretados e adequados à atualidade.

Medicina popular

TRF5 vocêé o 

Marinalva Leandro da Silva
Material e Patrimônio

Dia do Office-Boy
Dia dos Jovens
Dia do Hino Nacional

A Defensoria Pública da União (DPU), em parceria com a 
Fundação Universidade de Brasília (FUB/UnB), lançará, no 
segundo semestre deste ano, o Programa de Residência 
Jurídica, que atenderá graduados em Direito de todos os 
estados do país. Serão criadas 286 vagas para a especiali-
zação. O curso terá carga de atividade prática de 6 horas 
diárias, que será desenvolvida em uma das unidades da 
DPU, além de 360 horas de atividades teóricas, a serem 
administradas ao longo de 24 meses, por meio de siste-
ma de ensino a distância. O aluno-residente terá direito 
a bolsa mensal de R$ 1 mil e, após cumprida a atividade, receberá o título de “Especialista 
em Acesso à Justiça”. Como a Residência está voltada para a pesquisa acadêmica, será dis-
pensada inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Defensoria Pública da União 
implanta Residência Jurídica O professor e 

desembargador 
federal Francis-
co Barros Dias 
ministrará o 
curso “Recursos: 
teoria e espé-
cies de acordo 
com o projeto 
de código do 
processo civil”,  
de 2 de maio a 
20 de junho, no 
Empresarial Cais (Rua do Brum, 196, Bairro 
do Recife). O curso é destinado a estudio-
sos e profissionais do Direito, como bacha-
réis, advogados, procuradores, membros 
do Ministério Público e da Magistratura, 
assessores jurídicos de órgãos públicos, 
especialmente dos tribunais, e estudantes 
de Direito. Mestre e doutorando pela Uni-
versidad Del Museo Argentina, o desembar-
gador Barros Dias é palestrante com notória 
experiência em treinamentos nacionais e 
internacionais na área de direito público. 
Promovido pela Lato Sensu - Escola Jurídi-
ca, o curso acontecerá às segundas-feiras, 
das 19h às 21h30. Mais informações pelos 
telefones (81) 9180-5222, em Recife/PE, e 
(84) 3201-7689, em Natal/RN, e pelo site: 
www.latosensuescolajuridica.com.br. 

Atualização em 
Processo Civil

O analista judiciário Fernando Henrique 
da Silva Rio está no Tribunal há nove 
anos. Já passou por vários gabinetes e 
hoje se encontra na Biblioteca, indexando 
a legislação da Presidência na Intranet e 
os atos, emendas e resoluções de interes-
se público na Internet. Já foi nadador do 
Clube Náutico e hoje é um apreciador de 
jazz e blues. Além da música, é um admi-
rador de aforismos. Criou um grupo cha-
mado “Minuto S”, que já conta com mais 
de 300 participantes, para o qual envia, 
todos os dias, aforismos: “É um presente 
diário que não atrapalha o trabalho das 
pessoas e ainda leva à reflexão”, avalia 

Fernando. E 
cita um de 
seus preferi-
dos, de Blaise 
Pascal: “Dois 
excessos: ex-
cluir a razão, 
admitir ape-
nas a razão”.

Em meio aos aforismos

TRF5 Literário
• A Editora Atlas lançou o livro Respon-
sabilidade Civil Contemporânea em ho-
menagem a Silvio de Salvo Venosa, or-
ganizado pelos professores Otávio Luiz 
Rodrigues Júnior, Gladston Mamede e Ma-
ria Vital da Rocha. No livro, há trabalho de 
autoria do desembargador federal Edilson 
Nobre, abordando a temática “Solidarie-
dade e Responsabilidade Civil”.

• Três servidores desta Corte participam, 
sexta-feira(15), do lançamento coletivo 
da Editora Universitária da Universidade 

Federal de Pernambuco(UFPE). Ana Regi-
na lançará Hidrodinâmica e Processos da 
Zona Costeira, Célio Marques apresentará 
Terrenos de Marinha; (i)legalidade e De-
mocracia, e  Rogério Piquet, que está cur-
sando doutorado na Faculdade de Direito 
da Universidade de Lisboa, lança Fernan-
do de Noronha: O TAC e os seus reflexos 
na qualidade da Gestão Pública Ambien-
tal. As duas primeiras obras literárias são 
resultado da tese de doutorado de Ana 
Regina e da dissertação de mestrado de 
Célio Marques.
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