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Servidor da JFPE ganha Prêmio Nacional Denatran de Educação no Trânsito

Improbidade Administrativa

Jazigos

de Novembro

TERÇA

Show de Talentos encerra Semana do Servidor TRF5 

 Foto: ASCoM/JFPE
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odas as cadeiras ocupadas. Pla-
teia participativa e muito ani-

mada no Show de Talentos, evento 
que encerrou a Semana do Servidor 
TRF5, na tarde de ontem (7), na Sala 
Multimídia do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região, inaugurada na 
ocasião. Alguns participantes já são 
velhos conhecidos da casa, e outros 
se apresentaram em público pela 
primeira vez. Meidson de Andrade, 
da Corregedoria Regional, e Valde-
magno Torres, do NDRH, já eram 
conhecidos por suas imitações, res-
pectivamente, de Roberto Carlos e 
Elvis Presley. Os participantes foram 
apresentados ao público pela asses-
sora jurídica da Presidência, Lisiane 
Ramalho, que também deu um 
show, cantando, inclusive, em fran-
cês. Os vídeos com as apresentações 

podem ser conferidos no Instagram 
do TRF5 (@trf5regiao), na parte su-
perior, por 24h.

Sucesso - Para o Presidente do 
TRF5, desembargador federal Rogé-
rio Fialho Moreira, o sucesso da Se-

mana do Servidor superou as expec-
tativas. “Tivemos de tudo: de artistas 
consagrados, como Jessier Quirino e 
Dorgival Dantas, a artistas até então 
escondidos nos corredores deste Tri-
bunal. O que vimos foi um espetá-
culo de arte, cultura, gastronomia e 
ideias criativas, num clima de muita 
harmonia e descontração”, destacou. 
O presidente registrou, ainda, seus 
agradecimentos à equipe respon-
sável pela organização dessas ativi-
dades, que propiciaram momentos 
de alegria aos servidores e magis-
trados. “A programação foi cons-
truída com muita atenção e carinho, 
para homenagear aqueles que são 
fundamentais para que o TRF5 seja 
reconhecido como sinônimo de efi-
ciência e qualidade na prestação da 
Justiça”, enfatizou Fialho. 

O servidor Valdir Soares Fer-
nando, da Justiça Federal em 
Pernambuco (JFPE), lotado na 
22ª Vara Federal/PE (Recife), foi 
agraciado com o 1º lugar no 
XV Prêmio Nacional Denatran 
de Educação no Trânsito, cate-
goria Cidadania, com o Projeto 

Pedagógico: “A comunidade e a 
literatura de cordel, uma contri-
buição para o desenvolvimento e 
disseminação de bons exemplos 
no trânsito”. O concurso elege, 
anualmente, os melhores trabalhos 
produzidos sobre o tema Trânsito 
e tem como objetivo incentivar 

diversos setores da sociedade a 
refletirem sobre aspectos relativos 
à segurança, ao respeito e à cida-
dania no trânsito. O Prêmio Dena-
tran faz parte das ações realizadas 
pelo Ministério das Cidades/Dena-
tran, cujo intuito é contribuir com 
a Década Mundial de ações para 

Segurança no Trânsito na 
diminuição dos números 
alarmantes de pessoas que 
perdem a vida em aciden-
tes de trânsito. O texto 
pode ser acessado no site 
do Denatran: http://www.
denatran.gov.br.

O Espaço Cultural do Superior 
Tribunal de Justiça sediará, quarta 
(9/11), a partir das 18h30, o lança-
mento do livro Improbidade Ad-
ministrativa – Temas Atuais e Con-
trovertidos. A obra é coordenada 
pelo corregedor-geral da Justiça 
Federal, ministro Mauro Campbell 

Marques, e tem prefácio redigido 
pelo ministro aposentado Francisco 
Rezek, do Supremo Tribunal Federal. 
O livro aborda a aplicação e alcance 
da Lei de Improbidade Administrati-
va (Lei 8.429/92), desde sua criação, 
em razão da complexidade que en-
volve o exercício da função pública.

A Secretaria Administrativa do TRF5 
informa que a empresa Guararapes 
Empreendimentos S/A, responsável 
pelo Memorial Guararapes Cemi-
tério e Crematório, foi credenciada 
pelo Tribunal. Será concedido um 
desconto de 5% aos magistrados, 
servidores e seus dependentes 
interessados na concessão onerosa 
de jazigos preventivos. O credencia-
mento vigora até o dia 1º de março 
de 2017, podendo ser prorrogado 
por mais quatro meses.


