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Homenagem a Luiz Alberto Gurgel 

Festival de sopas 
regionais

TRF5 cria comissão para fazer inventário anual de bens

de Outubro29
QUARTA

Dia do Servidor: palestra sobre “Estratégias 
vencedoras” fecha comemorações 

Aniversariantes
João Danton Bazilio da Silva
Gab. Des. Federal Edilson Nobre Júnior
Sérgio Paulo Gomes de Oliveira
Gab. do Des. Federal Lázaro Guimarães
Ednalva Costa Marinho
SOSERVI

A manhã (30), os servidores do 
TRF5 vão ter a oportunidade 

de tirar dúvidas sobre atitudes e 
ações que transformam dificulda-
des em oportunidades, desafios 
em conquistas, durante a palestra 
“Estratégias vencedoras”. O tema 
será abordado pelo consultor orga-
nizacional Eduardo Shinyashiki, que 
encerrará a programação comemo-
rativa ao Dia do Servidor Público no 
TRF5. A iniciativa tem o objetivo de 
elevar a autoconfiança e fortalecer a 
motivação e o compromisso com a 
excelência para transformar palavras 
em ações que gerem resultados 
positivos. No encontro, Shinyashiki 
vai discorrer sobre confiança, criati-

vidade, flexibilização e comprome-
timento para construir resultados e 
realidades desejadas com eficiência 
e responsabilidade e ações coope-
rativas e éticas. A palestra acontece-
rá na Sala das Turmas Sul, às 16h.
Paraíba - Na justiça Federal na 
Paraíba (JFPB), o Dia do Servidor 
Público será comemorado com 
uma programação bem diversifi-
cada, que inclui show humorístico, 
apresentação musical, lançamento 
de livro e de cordéis sobre temas 
que destacam o papel da Justiça 
Federal. A programação também 
será realizada amanhã (30), às 17h, 
no auditório da sede da JFPB, no 
Brisamar. 

O presidente em exercício do 
TRF5, desembargador federal 
Edilson Nobre, criou, na últi-
ma quarta-feira (22/10), uma 
Comissão, integrada por seis 
servidores, para realizar o Inven-
tário Anual do Patrimônio e do 
Almoxarifado do ano de 2014. A 

Comissão, presidida pela servidora 
Rosilene Diniz, terá competência 
de avaliar o estado dos bens in-
ventariados, bem como o registro 
de bens não tombados. O traba-
lho será executado com o apoio e 
acompanhamento do Supervisor 
da Seção de Patrimônio, Silvio 

Ferreira de Lima. De acordo com 
a Portaria nº 00936, no período 
de 3/11 a 21/12 será proibida 
a movimentação de bens, salvo 
situações excepcionais previa-
mente justificadas pelo interes-
sado e autorizadas pela autori-
dade competente.

Pedofilia na internet
O Via Legal desta semana fala 
sobre os perigos do mundo virtu-
al, entre eles um que faz vítimas 
também na vida real: a pedofilia. 
O esforço do país para combater 
o crime se constata em números: 
só neste ano, a Polícia Federal já 
fez quase dez operações em todo 
o território brasileiro. Na mais 
recente delas, mais de 200 agen-
tes trabalharam para cumprir 42 
mandados de busca e apreensão. 
Os flagrantes foram feitos em 14 
estados e no Distrito Federal. O 
programa de hoje traz, ainda, re-
portagens sobre concurso público, 
domesticação de animais silvestres 
e problemas de acessibilidade nas 
calçadas das grandes cidades. O 
Via Legal vai ao ar às 22h (horário 
de Brasília), na TV Justiça. Acom-
panhe também no www.youtube.
com/programaViaLegal.

O restaurante O Porto, localiza-
do no 16º andar, comunica que 
durante esta semana estará reali-
zando um festival de sopas. Diaria-
mente, serão oferecidos três tipos 
diferentes de sopa e, a cada dia, 
uma delas será regional.

A homenagem 
do TRF5 ao 
ministro Luiz 
Alberto Gur-
gel, do Supe-
rior Tribunal de 
Justiça (STJ), 
será realizada 
na tarde de hoje 
(29), na Sala das 
Turmas Norte. A programação 
inicia com o pronunciamento do 
desembargador federal Marcelo 
Navarro, seguida da apresenta-

ção de um vídeo 
com depoimentos 
de magistrados 
e servidores. Na 
ocasião, o minis-
tro receberá as 
edições do Jornal 
Mural TRF Hoje 
em que é notícia, 
uma placa regis-

trando o projeto do Processo 
Judicial eletrônico (PJe), além de 
uma réplica do edifício-sede e 
da ampliação do TRF5.


