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Orquestra Crescendo na Harmonia presta 
homenagem a Rogério Fialho Moreira

TRF5 concede amanhã Medalha da Ordem Pontes de Miranda

Vagas no CNJ 
e CNMP 

emoção tomou con-
ta do presidente do 

TRF5, desembargador fe-
deral Rogério Fialho Mo-
reira, que recebeu, ontem 
(28), na Presidência, uma 
homenagem das crianças 
e adolescentes da comuni-
dade do Pilar e das escolas 
municipais Pedro Augusto e 
do Pilar, que compõem a Orquestra 
Crescendo na Harmonia. Eles vie-
ram agradecer o apoio que Rogério 
Fialho Moreira deu para a forma-
ção dos jovens músicos, tocando 
uma das músicas preferidas do 
presidente, Hallelujah. Valdenice 
Stephany, 14 anos, uma das inte-
grantes da Orquestra, fez questão 
de agradecer em nome dos demais 
jovens. “Nós poderíamos estar 
na rua e não aqui, se não fosse 
o apoio do senhor e do Tribunal. 
Agradeço por tudo que fizeram, e 
que essa parceria possa continu-
ar e que no futuro possamos nos 
profissionalizar”,ressaltou a jovem. 
Emocionado, Rogério Fialho agra-
deceu a homenagem e destacou 
que o projeto da orquestra é muito 

Aniversariantes

importante para o Tribunal, e que 
essa parceria é uma ação de res-
ponsabilidade social. O presidente 
recebeu uma placa em reconheci-
mento ao apoio ao projeto. 
Parceria - A apresentação dos 
jovens músicos pegou o presidente 
do TRF5 de surpresa, pois o even-
to era uma simples assinatura de 
renovação do Termo de Parceria 
entre o TRF5 e a ONG Moradia e 
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Cidadania, para continui-
dade das ações de Gestão 
Ambiental, entre as quais, 
implementação de pro-
grama de coleta seletiva 
e descarte adequado de 
resíduos e de materiais 
que não se submetem a 
procedimento adminis-
trativo específico de des-

tinação. Graças à parceria entre o 
TRF5, a ONG Moradia e Cidadania 
e a Faculdade Franssinetti do Recife 
(Fafire), cerca de 50 crianças e ado-
lescentes estão tendo aulas de vio-
lino. Os instrumentos da Orquestra 
Crescendo na Harmonia, fundada 
em dezembro de 2015, foram com-
prados com recursos oriundos da 
venda de papel, doado pelo TRF5 à 
ONG Moradia e Cidadania.

No dia em que o TRF5 comemo-
ra 28 anos de instalação, 30 de 
março, o ministro do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), Antonio 
Herman de Vasconcellos e Ben-
jamin; o desembargador decano 

do Tribunal de Justiça de Per-
nambuco (TJPE), Jones Figuerêdo 
Alves; e a desembargadora deca-
na do Tribunal Regional do Tra-
balho da 6ª Região (TRT6), Enei-
da Melo Correia de Araújo, irão 

receber a mais alta condecora-
ção concedida por esta Corte: 
a Medalha da Ordem do Mérito 
Pontes de Miranda. A entrega 
será realizada às 14h, no Pleno 
do Tribunal.

Filme- O desembargador 
federal Élio Wanderley repre-
sentou o TRF5, na noite de 
segunda-feira (27), no lança-
mento do documentário “Pe-
dro Jorge: uma Vida Pela Jus-
tiça”. O filme conta a história 
do procurador da República 
que morreu assassinado em 
virtude da sua atuação contra 
a corrupção e o desvio de dinheiro 
público. O trabalho foi produzido 
pela equipe de Comunicação da 
Procuradoria Regional da Repúbli-
ca da 5ª Região em parceria com a 
Universidade Católica de Pernam-

buco. Na foto, a procuradora Isabel 
Guimarães da Câmara Lima, o reitor 
da Unicap, Padre Pedro Rubens, o 
desembargador federal convoca-
do Ivan Lira, Élio Wanderley e sua 
esposa, Adriana.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
publicou dois editais com abertura 
de inscrições para os interessados 
em concorrer a vagas de membros 
do Conselho Nacional de Justiça  
(CNJ) e do Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP). De-
sembargadores e juízes federais 
dos tribunais regionais federais 
que estiverem interessados em se 
candidatar às vagas deverão fazer 
inscrição no site do STJ (www.stj.
jus.br), no prazo de 20 dias a con-
tar de 13 de março.

O Programa de Pós-Graduação 
em Direito da Faculdade Damas 
e o Instituto George Browne pro-
movem o III Colóquio Interna-
cional sobre Teoria do Direito e 
Pragmatismo Jurídico, entre os 
dias 30 de março e 1º de abril. 
Juristas nacionais e internacionais 
desembarcarão no Recife para 
abordar a temática “Barreiras ao 
desenvolvimento institucional do 
Estado e do Direito: uma análise 
pragmática”. A desembargadora 
emérita do TRF5, Margarida Can-
tarelli, será uma das expositoras.


