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Edilson Nobre é homenageado 
em congressode Outubro28

QUARTA

O
AniversariantesServidores do TRF5 têm tarde de anúncios, degustação 

e espetáculo humorístico
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Vigilância

s servidores do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região – 

TRF5 tiveram, ontem (27/10), uma 
animada comemoração do Dia do 
Servidor Público. A tarde festiva 
teve início na degustação de café 
com o barista Jonatahas de Souza. 
Em seguida, ocorreu a mensagem-
-anúncio do presidente do TRF5 
desembargador Rogério Fialho 
que relatou as mais recentes e as 
próximas realizações da Admi-
nistração voltadas para a preser-
vação e valorização da qualidade 
socioambiental na Corte. A última 
atividade da tarde contou com a 
apresentação artística do humoris-
ta Cristovam Tadeu, com o espe-

táculo de humor “Movimento 
Humorial”, uma paródia das 
aulas-espetáculo do mestre 
Ariano Suassuna.
Paródia - Na celebração do 
Dia do Servidor, realizada no 
foyer e no Pleno do TRF5, a 
risada foi certa, com a apre-
sentação do espetáculo Movi-
mento Humorial do comediante 
paraibano Cristovam Tadeu. Entre 
uma história e outra, a gargalhada 
tomou o auditório do Pleno em 
boas recordações do mestre da 
literatura e do teatro. A apresenta-
ção contou com textos do próprio 
escritor homenageado e do hu-
morista conterrâneo.

Degustação - 
Com empolga-
ção e maestria, 
o jovem baris-
ta Jonatahas 
de Souza, da 
Distribuido-
ra Coffeebar, 
foi o responsável pelo momento 
de degustação de cafés gour-

mets. A oferta era 
de café expresso, 
cappuccino italia-
no e cappuccino 
aromatizado com 
monin de carame-
lo, os quais podiam 
ser servidos com 
cobertura de chan-
tilly. Na saída do 
bate-papo com o 

presidente do TRF5, 
Jonatahas prepa-
rou uma surpresa: 
a oportunidade 
de saborear o café 
coado Hario V60. De 
acordo com o ba-
rista, uma média de 

170 xícaras de cafés foi distribuída, 
com alta procura para o cappucci-

Dentre as novidades anunciadas 
pelo presidente do TRF5, desem-
bargador federal Rogério Fia-
lho, a criação do Comitê Gestor 
Regional para Implementação e 
Gestão da Política Nacional de 
Atenção Prioritária e Orçamen-
tária do 1º Grau de Jurisdição, 
o CG-PRIM e a Comissão de 

Gestão Socioambiental, a qual, 
segundo o presidente, estará pre-
ocupada não só com as questões 
relacionadas ao meio-ambiente, 
mas com o bem-estar das pessoas 
de forma global. Outros pontos 
bastante aplaudidos pelos que es-
tavam presentes no Pleno foram: a 
realização dos exames periódicos, 

a volta da ginástica laboral, que 
já se encontra em fase de licita-
ção, a inauguração da pista de 
Cooper, com 500 metros, prevista 
para novembro, e a construção 
do vestiário, a ser entregue em 
março de 2016. Este último como 
incentivo para que mais servido-
res utilizem a bicicleta como meio 

de transporte. Na oportu-
nidade, Rogério Fialho se 
comprometeu a fazer o que 
for possível para valorizar 
o trabalho do servidor do 
TRF5. “Se este Tribunal é um 
dos mais produtivos e efi-
cientes, é graças ao trabalho 
de vocês”, reconheceu.

O desembargador federal Edil-
son Nobre foi homenageado, 
no último dia 23, em Goiânia, 
durante o XXIX Congresso Bra-
sileiro de Direito Administrativo. 
O Instituto Brasileiro de Direito 

Administrativo IBDA o agraciou 
com uma placa na qual era res-
saltada sua “inestimável contri-
buição para a consolidação das 
bases do Direito Administrativo 
democrático no Brasil.”

no aromatizado coberto por chan-
tilly. Em 2011, ele foi vencedor do 
Campeonato Regional de Baristas, 
realizado no Centro de Conven-
ções de Pernambuco.


