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Dia do Solista

nir sabor e arte. O 
novo espaço para 
apreciação artística 

no TRF5 é o Restaurante 
Buonafina, ou seja, além de 
almoçar admirando as be-
lezas das cidades de Olinda 
e do Recife, os servidores 
poderão contemplar a ex-
posição intitulada “Recife, 
cidade lendária”, de autoria do artista plás-
tico Germano. A mostra conta com 15 telas 
e segue em cartaz até o dia 10 de julho. O 
artista pernambucano tem estilo figurativista 
e pinta principalmente natureza e pessoas. 
A técnica utilizada por ele é óleo sobre tela 
e retrata lugares simbólicos, como a As-

Exposição no TRF5 presta 
homenagem ao Recife

sembleia Legislativa de 
Pernambuco, o Ginásio 
Pernambucano e o Teatro 
de Santa Isabel. Verônica 
Viana, da Subsecretaria 
de Orçamento e Finanças, 
aprovou a ideia de almo-
çar em um ambiente no 
qual possa apreciar obras 
de arte. “É muito agradá-

vel, pois enquanto estou almoçando estou 
ao mesmo desopilando a cabeça e adqui-
rindo conhecimentos culturais”. O curador 
da exposição, Sebastião Barbosa, lembra 
que todos os quadros estão à venda. Para 
outras informações, ligar para o curador no 
(81)94078932/ (81)85355640.

Tem início amanhã, na Escola de Magis-
tratura Federal da 5ª Região (Esmafe5), o 
curso “Os Desafios do Direito Aeronáuti-
co e do Direito Administrativo Militar”. A 
abertura será feita pelo desembargador 
federal Francisco Barros Dias e pelo Briga-
deiro do Ar Carlos Alberto da Conceição, 
chefe do Centro de Investigação e Preven-
ção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), 
com a palestra “Os Tratados e normas le-

gais relacionadas ao Sistema de Investiga-
ção e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos 
(SIPAER) e a Filosofia SIPAER”. O curso vai 
até sexta-feira (17) e terá transmissão si-
multânea através de videoconferência para 
as sedes das Seções Judiciárias de Alagoas, 
Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ser-
gipe. São esperados cerca de 80 participan-
tes, entre magistrados, servidores e profis-
sionais do Direito de várias áreas.

Ildete Alves é psicóloga e pertence ao 
quadro do Tribunal desde 1989. Hoje ela 
trabalha na Secretaria da Esmafe5, pla-
nejando e organizando os cursos para 
os magistrados, mas antes disso, passou 
pela Diretoria Geral e pela 2ª turma. Nas 
horas vagas, Ildete se transforma numa 
artista: tem um ateliê em casa e perde-se 
no tempo pintando telas abstratas e pai-
sagens. Não só: toda roupa dela tem um 
toque especial, pois 
ela mesma custo-
miza várias de suas 
peças. A servidora 
só tem elogios ao 
TRF5. “Entrar no Tri-
bunal foi uma gran-
de conquista. Tive 
muitas alegrias e, 
graças a isso, edu-
quei meus filhos e 
tive mais qualidade 
de vida”.

O desembargador 
federal Luiz Alber-
to Gurgel de Faria 
toma posse hoje 
no Tribunal Regio-
nal Eleitoral de Per-
nambuco (TRE-PE), 
às 17h. O magis-
trado substituirá 
o desembargador 
federal Francisco 
de Queiroz Cavalcanti, representante do 
TRF5 no TRE-PE, como desembargador elei-
toral, na classe juiz federal. A cerimônia será 
realizada na sede principal do TRE (Av. Gov. 
Agamenon Magalhães, 1.160, Graças).

Luiz Alberto Gurgel 
toma posse no TRE

O desembargador federal Francisco Barros 
Dias proferiu ontem, no TRF da 3ª Região, a 
palestra “Gerenciamento e triagem de pro-
cessos nos gabinetes”, dentro do seminário 
“Gerenciamento de Processos nos Tribunais”. 
O evento, realizado pelo TRF3 em parceria 
com o Conselho Nacional de Justiça e o Con-
selho da Justiça Federal, aconteceu no auditó-
rio daquele Tribunal, em São Paulo. A ministra 
Eliana Calmon, Corregedora Nacional de Justi-
ça, participou da abertura do Seminário.

Desembargador Barros 
Dias palestra no TRF3Curso de Direito Aeronáutico começa amanhã


