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Vladimir Carvalho participa da Semana de 
Estudos Jurídicos

Mães são homenageadas pelo TRF5

de Maio11
SEGUNDA

Higiene do sono

R
Ministro 

Ricardo Lewandowski 
Presidente do STF

José Ricardo Sales de Matos
Subsecretaria de Apoio Especial
Jayme Monteiro Cavalcanti de Arruda
Gab. Des. Fed. Conv. Carlos Rebêlo Júnior
Karina Luciana Marinho Bernardo
Gab. Des. Fed. Rogério Fialho Moreira
Caroline Benvindo Caldas
Gab. Des. Fed. Geraldo Apoliano
Tadeu Ricardo de Santana
INTERFORT

Aniversariantes

osas, música, 
vida saudável 

e presentes. Na úl-
tima sexta-feira (8), 
o Tribunal Regional 
Federal da 5ª Re-
gião - TRF5 celebrou 
o Dia das Mães com 
uma palestra da 
nutricionista Sylvia 
Lobo Barros, do gru-
po Prodieta, sobre 
“Alimentação Sau-
dável no Cotidiano”. 
A diretora-geral do TRF5, Mar-
garida Cantarelli, abriu o evento, 
reconhecendo-se “mãe oficial” do 
TRF5. “Somos uma grande família”, 
comentou. Em seguida, as servido-
ras foram brindadas com a apre-
sentação musical do quarteto de 
cordas da Orquestra Criança Cida-
dã, que emocionou a plateia, ao 
executar as canções “Aquarela do 
Brasil”, de Ary Barroso, “Carinho-
so”, de Pixinguinha, e “My Way”, de 
Frank Sinatra. 
Saúde e alimentação - A nutri-
cionista Sylvia Lobo Barros alertou 
para o aumento do problema da 
obesidade no país e deu dicas de 
como é possível ter uma alimen-

tação mais saudável no dia a 
dia. Ao final, Margarida e Sylvia 
receberam ramalhetes de rosas 
e foram sorteados brindes com 
dietas e orientação alimentar, 
do grupo Prodieta. As servido-

ras Giselle Schmitz, da Secretaria 
Judiciária, Lilian de Andrade Lima 
Correa, da Subsecretaria de Recur-
sos, e Juliana Galvão, da Divisão 
de Comunicação, foram as ganha-
doras. O Banco do Brasil também 
presenteou as servidoras com 
suportes para bolsas. 

O desembargador federal Vladimir 
Souza Carvalho ministrou, na última 
sexta-feira (08), na Universidade Fede-
ral de Sergipe (UFS), a palestra “Matéria 
Internacional na Competência da Jus-
tiça Federal”, no XV Seminário Interna-
cional – Justiça Federal. Realizado pela 

UFS, em parceria com a Justiça Federal 
em Sergipe, o evento promoveu deba-
tes sobre o direito penal na moderni-
dade e os direitos humanos. O diretor 
do Foro da Seção Judiciária de Sergipe, 
juiz federal Edmilson da Silva Pimenta, 
também participou do evento.

Alguns fatores ambientais e 
hábitos de vida podem interfe-
rir positivamente na qualidade 
do sono. Evitar substâncias que 
contenham cafeína e/ou nico-
tina entre quatro a seis horas 
antes do horário de dormir é 
um deles. Os exercícios físicos 
também não devem ser feitos 
próximo ao horário de dormir, 
sendo recomendado um inter-
valo mínimo de três horas entre 
o final da atividade física e o 
horário de deitar. Bebidas alco-
ólicas podem, também, induzir 
um sono de má qualidade. Mui-
tas pessoas conseguem dormir 
bem ajustando as condições do 
ambiente em que dormem: lu-
minosidade, barulho e tempera-
tura. Quem estabelece um horá-
rio regular de sono, geralmente, 
dorme melhor. Não é recomen-
dado ir para a cama para tentar 
dormir sem sono.

Almoço especial - As servidoras terceirizadas também festejaram 
o Dia das Mães, com um almoço organizado por elas.


