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Leilão na Justiça Federal na Paraíba 

TRF5 promove homenagem às mães

de Maio8
SEXTA Prêmio Innovare

Manoel Erhardt 
participa de 
palestra

O
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Gab. Des. Fed. Conv. Ivan Lira de Carvalho
Maria Carolina Castelo Branco de Oliveira
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Sábado, 9 de maio
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ra Lima
André Gustavo Costa Rodrigues Barbosa
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Iara Maria Félix Silva
Núcleo de Gestão Documental

Domingo, 10 de maio

Ministro Raul Araújo Filho 
STJ

Maria das Graças Cruz Ribeiro
Gab. Des. Fed. Edilson Pereira Nobre 
Júnior

Aniversariantes
Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região - TRF5 pro-

move hoje, na Sala das Turmas 
Sul, às 10h, uma homenagem 
ao Dia das Mães. O evento 
começa com uma palestra da 
nutricionista Sílvia Lobo, so-
bre alimentação saudável no 
cotidiano. Em seguida, haverá 
uma apresentação da Orques-
tra Criança Cidadã, além de 
sorteio de três brindes espe-
ciais para as participantes: 01 
SPA em casa, que contempla 
orientação nutricional para 30 dias 
e alimentação fornecida pela Pro-
dieta para 10 dias; 01 consulta de 
reeducação alimentar, que inclui 
orientação nutricional para 30 dias; 

e 01 pacote semanal de alimenta-
ção, que conta com alimentação 
de baixa caloria do almoço e jantar 
para 7 dias. O evento é extensivo a 
todos os servidores. 

Palestrante - Silvia Lobo é fun-
dadora da Prodieta, empresa que 
há 25 anos inovou no mercado 
gastronômico ao criar o programa 
SPA em Casa, tornando-a pioneira 
nesse segmento no país. O di-
ferencial do programa é que ele 
investe na elaboração de refeições 
com requinte, incluindo carnes, 
aves, peixes, camarão, massas e 
cremes, fugindo das dietas com-
postas apenas por saladas e gre-
lhados. Formada pela Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE) em 
nutrição e com 30 anos de expe-
riência na área, Silvia acredita que 
“uma vida mais saudável envolve 
uma alimentação balanceada, mas 
com muito sabor e praticidade”.

A Justiça Federal na Paraíba 
(JFPB) realiza, na próxima terça-
-feira (12/05), o primeiro Leilão 
Judicial Unificado de 2015, a 
partir das 9h, em 1ª praça, com 
bens relativos a processos que 
tramitam nas 5ª, 8ª, 10ª, 12ª e 
14ª Varas Federais daquele Es-
tado. Os interessados poderão 

participar através das modalidades 
presencial (auditório da Justiça 
Federal em João Pessoa), telepre-
sencial (Campina Grande, Sousa e 
Guarabira) e virtual. Serão disponi-
bilizados para leilão peças de rou-
pas, automóveis (carros, motocicle-
tas, semirreboques e caminhões), 
imóveis (lotes e prédios), aparelhos 

eletroeletrônicos e para escri-
tórios, entre outros materiais e 
equipamentos como balanças 
industriais, centrífugas, aparelhos 
de Ionograma e Análise Bioquí-
mica e tachos para fabricação de 
doces. Mais informações podem 
ser obtidas no endereço www.
jfpb.jus.br, na área “Leilão Eficaz”.

O XII Prêmio Innovare está com 
inscrições abertas, até a próxi-
ma quinta-feira (14/05), para 
todos aqueles que contribuem 
para o aperfeiçoamento da 
Justiça Brasileira. A novidade 
deste ano é a categoria “Justi-
ça e Cidadania”, voltada para 
quem não é da área jurídica. As 
práticas apresentadas podem 
ser sobre qualquer tema, como 

inclusão no mercado de traba-
lho, educação de menores em 
cumprimento de medidas so-
cioeducativas, acolhimento de 
crianças abrigadas, assistência 
psicológica, iniciativas cultu-
rais, esportiva, meio ambiente, 
promoção da cidadania, entre 
outros. As inscrições podem ser 
realizadas no site: www.premio-
innovare.com.br

O desembargador federal Ma-
noel Erhardt participará do Ciclo 
de Palestras 2015, promovido 
pela Escola Judiciária Eleitoral de 
Pernambuco (EJE), que acontece 
na próxima quinta-feira (14/05), 
a partir das 14h, no auditório do 
Pleno do TRE-PE. O magistrado 
irá palestrar sobre o tema “Voto 
no Brasil: obrigatório ou faculta-
tivo”. As inscrições são gratuitas 
e devem ser realizadas pelo site 
www.tre-pe.jus.br. Mais informa-
ções: (81) 3194-9446 ou por e-
-mail, eje@tre-pe.jus.br.


