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Primeira Turma

Bens patrimoniais 
do Tribunal

Novembro azul

Tarde musical encerra programação

de Novembro3
SEGUNDA

Abertas as inscrições para evento sobre o 
novo Código de Processo Civil

Aniversariantes
Kely Cristina Limeira da Silva
Secretaria Judiciária

A

Semana do Servidor

s perspectivas e os desafios do 
novo Código de Processo Civil 

(CPC) estarão em debate, nos dias 
10, 11 e 12/11, das 8 às 18h, no au-
ditório da Seção Judiciária de Per-
nambuco (SJPE). O evento, que faz 
parte das comemorações dos 25 
anos do TRF5, é destinado, priorita-
riamente, a magistrados, servidores 
e estagiários do TRF5 e das seções 
judiciárias da 5ª Região. Contudo, 
a organização reservou diversas 
vagas para o público em geral 
(advogados, estudantes, servidores 
de outros órgãos etc.). Os interessa-
dos devem efetuar suas inscrições, 

até a próxima sexta-feira (7/11), no 
site do TRF5 (www.trf5.jus.br). Para 
acessar a ficha de inscrição basta 
clicar no link “Eventos”, localizado à 
direita do Portal.
Programação - O 1º Encontro 
Científico “Novo Código de Proces-
so Civil: Perspectiva e Desafios” é 
uma promoção do TRF5, em parce-
ria com a SJPE, a Escola de Magis-
tratura Federal da 5ª Região (Esma-
fe) e a Associação Norte e Nordeste 
de Professores de Processo (AN-
NEP). A iniciativa tem o objetivo de 
apresentar as principais alterações 
no CPC, por meio de 15 exposições. 

Um show de talentos musicais 
encerrou a programação come-
morativa ao Dia do Servidor Pú-
blico, que contou com duas pa-
lestras realizadas na quinta (30) e 
no dia 21/10.  Servidores que nas 
horas vagas se dedicam à música 
se apresentaram na última sexta-
-feira (31), animando os colegas, 
no hall do TRF5. Os estilos das 

apresentações foram variados: 
forró, MPB, rock, entre outros. 
Entre os “artistas”, Elvis Presley 
cover, feito pelo fã do cantor Val-
demagno Torres (Seção de Malo-
tes), Tarcísio Joffily (NDRH), Lisiane 
Ramalho (Gabinete do desembar-
gador Rogério Fialho), Lúcia Car-
valho (Gestão Documental), Sílvio 
Ferreira (SMP), Ruan Melo (SAE) e 

Gustavo Aurélio (STI). A 
animação foi acompa-
nhada pela banda Shel-
ter - abrigo do amor, 
segundo um dos inte-
grantes, Sílvio Ferreira. 
A diretora da Secretaria 
Administrativa, Sorária 
Caio, foi uma das que 
prestigiaram o evento.

A cada ano, no mês de novem-
bro, o Instituto Lado a Lado pela 
Vida e a Sociedade Brasileira de 
Urologia (SBU) desenvolvem uma 
campanha nacional de cons-
cientização sobre o câncer de 
próstata. A iniciativa, denomi-
nada Novembro Azul, consiste 
na realização de diversas ações 
voltadas para o público mascu-
lino. A SBU recomenda que ho-
mens a partir dos 50 anos pro-
curem, anualmente, o urologista, 
para realizar exames específicos, 
voltados para detecção preco-

ce dessa patologia. No caso das 
pessoas com maior risco (história 
familiar e raça negra), a procura 
deve ocorrer a partir dos 45 anos 
de idade. O câncer de próstata é 
uma das neoplasias mais comuns 
entre homens, sendo que 90% 
dos casos são curáveis, se detec-
táveis a tempo.  De acordo com 
a SBU, na fase inicial da doença 
o paciente é geralmente assinto-
mático e a visita ao urologista e 
o exame regular é fundamental 
para a prevenção e o tratamento 
da doença. 

A Divisão da Primeira Turma do 
TRF5 informa que na próxima quin-
ta-feira, dia 6/11, não haverá ses-
são de julgamento, em virtude da 
participação dos desembargadores 
federais José Maria Lucena e Rober-
to Machado (convocado) na sole-
nidade de inauguração das novas 
varas federais em Maracanaú/CE.  A 
Primeira Turma, presidida pelo de-
sembargador federal Manoel Erhar-
dt, volta a se reunir no dia 13/11.

De hoje até o dia 21/12, os bens 
patrimoniais do TRF5 não podem 
ser movimentados, salvo situa-
ções excepcionais previamente 
justificadas pelo interessado e 
autorizadas pela autoridade com-
petente. A medida tem o objetivo 
de facilitar o trabalho da Comissão 
do Inventário Anual do Patrimô-
nio e do Almoxarifado do ano de 
2014. De acordo com a Portaria nº 
00936/2014, no período de 3/11 
a 31/12 a comissão vai realizar o 
levantamento dos bens inventaria-
dos e o registro de bens não tom-
bados.


