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Livro de servidora 
chega à 3ª edição

TRF5 apresenta bom desempenho no julgamento de casos de corrupção

de Outubro31
SEXTA

Palestra foca na importância do tempo 
em benefício próprio
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E stratégias vencedo-
ras: atitudes e ações 

que transformam desafios 
em conquistas”, esse foi 
o tema da palestra minis-
trada, ontem (30), pelo 
consultor organizacio-
nal Eduardo Shinyashiki, 
dentro da programação 
comemorativa ao Dia do 
Servidor Público. Para o 
consultor, existem dois 
tipos de estratégias: uma 
que se faz e não se obtém 
o resultado esperado e outra que 
traz o resultado desejado. Para 
ilustrar seu trabalho, ele utilizou 
mensagens em vídeo sobre a arte 
de viver o tempo, de criar novos 
contextos, de viver o equilíbrio e a 

da comunicação. Ele alertou para 
a rapidez com que as coisas e as 
situações mudam ao longo de um 
dia, destacando a importância de 
se administrar o tempo em fa-
vor de si mesmo, buscando fazer 

Dados divulgados pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) dão 
conta de que a Justiça Fede-
ral e Estadual julgaram, juntas, 
74.186 processos sobre corrup-
ção, nos primeiros sete meses 

deste ano, o que revela um bom 
cumprimento da Meta 4. Segun-
do o CNJ, a Justiça Federal julgou 
75,83% das ações distribuídas até 
2011, ou seja, 15.474 processos 
sobre o tema, e 100% dos proces-

sos ajuizados em 2012, totalizan-
do 8.057 processos. De acordo 
com o CNJ, o TRF5 julgou 5.127 
processos de corrupção, sendo 
que 705 resultaram em condena-
ções. A Meta 4 do CNJ estabelece 

que os tribunais identifiquem 
e julguem, até 31/12/2014, as 
ações de improbidade adminis-
trativa e as ações penais relacio-
nadas a crimes contra a adminis-
tração pública.

A servidora 
Sídia Maria 
Porto Lima, 
diretora da 
Subsecreta-
ria de Con-
trole Inter-
no, lança a 
3ª edição 
do livro 
“Presta-
ção de Contas & Financiamen-
to de Campanhas Eleitorais”. A 
obra, dividida em seis tópicos, 
aborda os avanços e retrocessos 
na legislação eleitoral ao longo 
dos últimos 10 anos. Editado 
pela Juruá Editora, o livro pode 
ser adquirido no site www.jurua.
com.br ou pelo e-mail televen-
das@jurua.com.br.

Na edição de ontem (29/10), infor-
mamos que a JFAL conquistou, ao 
todo, 43 medalhas na IV Olimpía-
da da Justiça Federal da 5ª Região. 
Na verdade, a JFAL conquistou um 
total de 56 medalhas. A Divisão de 
Comunicação Social pede descul-
pas pelo erro.

Dia do servidor

"

Errata

coisas que promovam a 
felicidade pessoal. Segun-
do ele, as mudanças que 
ocorrem na vida depen-
dem das escolhas que se 
faz. “Para ter o domínio 
do tempo é necessário 
que a pessoa não se deixe 
contagiar com o mau hu-
mor dos outros. A vida é 
curta: viva mais”, sugeriu. 
Encerramento - Ao final 
da palestra, foi realizada 
uma confraternização en-

tre os servidores, com sorteio de 
brindes. A programação comemo-
rativa ao Dia do Servidor Público 
será encerrada hoje, com o show 
Talento Servidor, que acontece no 
hall de entrada do TRF5, às 16h.


