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Direito da Sopece faz

aula da saudade no TRF
Novo diretor do Foro toma posse na JFPE

Ministros darão curso de pós-graduação
Sistema Esparta

recebe elogio

Fundação de Belém (PA)

O novo diretor do
Foro da Justiça
Federal em
Pernambuco, juiz
federal Frederico
José Pinto de
Azevedo, tomou
posse no dia 7, na
abertura do ano
judiciário. A presi-
dente do TRF/5ª, Margarida Cantarelli
participou da solenidade, que acon-

teceu no auditório
da Seção Judiciá-
ria. Frederico Aze-
vedo assumiu a
direção da Justiça
Federal em Per-
nambuco desig-
nado para subs-
tituir o juiz federal
Élio Wanderley de

Siqueira Filho, da 7ª Vara, que dirigiu a
instituição no período de 2003 e 2004.

Perfil

Estão abertas desde segunda-feira as
inscrições para um curso de especializa-
ção e pós-graduação em Direito Consti-
tucional pela TV, que promete entrar na
história do ensino à distância no país.
Entre os professores estão juristas como
Ives Gandra Martins e Inocêncio Mártires
Coelho e ministros do STF, como Gilmar
Mendes, Marco Aurélio, Eros Grau, Car-
los Velloso e Nelson Jobim. As aulas po-
derão ser acompanhadas em 170 cida-
des de todos os estados brasileiros, em
salas dotadas de telões e computadores

para que os inscritos possam fazer
perguntas diretamente aos
professores. O preço pelas 360
horas do curso é de R$ 340 por
mês. As aulas serão ministradas às
sextas-feiras, das 8h às 12h. Em
Brasília, o curso começa em março
e nas demais praças em 8 de abril.
São esperadas 3.400 inscrições.
As inscrições podem ser feitas
pela Internet no site do Instituto de
Direito Público (IDP) de Brasília ou
no portal do Ielf Pro Omnis
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Pratos do Dia
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Cupim ao forno
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Chester
Bobó de camarão

Filé de peito

O Esparta, sistema de acompanha-
mento processual, utilizado no TRF/
5ª desde setembro de 2003 tem
facilitado a vida dos seus usuários. O
Sistema tem proporcionado um maior
aproveitamento das informações,
além de racionalizar tarefas. O mais
recente elogio feito à Secretaria
Judiciária e Subsecretaria de
Informática, mais especificamente ao
Esparta, veio de um advogado que
preferiu não se identificar “Parabéns
ao setor de Informática do TRF e
principalmente ao Sistema Esparta
pela qualidade dos serviços
prestados”, o elogio foi feito através
da caixa de sugestões que fica no
térreo do Tribunal.

Médicos atenderão com hora marcada

O professor Pinto Ferreira vai proferir a
aula da saudade da turma Desembarga-
dor Santiago Reis, do curso de Direito da
Faculdade de Ciências Humanas de Per-
nambuco (Sopece), às 19h da próxima
segunda-feira, no salão do Pleno. Na
ocasião, serão homenageados os pro-
fessores Ernando Novaes, Carlos Gon-
çalves, Gilvandro Vasconcelos, José Ed-
valdo da Silva, Luiz Andrade, Marco Au-
rélio, Mário Henrique Godoy, Paula de
Oliveira, Estella de Sá Leitão e Vânya Maia.

Sandra Rodrigues de Olivei-
ra é técnica judiciária concur-
sada desde janeiro de 1991.
Formada em História pela Funeso, a
servidora atua na Subsecretaria de
Apoio Especial, mas já trabalhou  na
Telefonia (SAAP) por onze anos e em
seguida, foi para a SA. Apesar de ter
nascido em São Paulo, Sandra se con-
sidera baiana, pois viveu muito tempo
na Região do Vale do São Francisco.
Quando pode, gosta de pescar no rio
São Francisco, em Sobradinho/BA.

A partir deste mês, os médicos do TRF/
5ª só irão atender com hora marcada,
exceto em caso de urgência. A decisão
foi tomada pela Divisão de Assistência

Médica e Social (DAMS) em
comum acordo com a presidência
deste Tribunal, conforme afirmou o
diretor da DAMS Gustavo Paes.


