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Vamos vestir rosa na quarta-feira (17)?

Agenda

Exposição

Parahyba Judiciária 

de Outubro

SEGUNDA

Aniversariantes
Muitas instituições já abraça-
ram a campanha do Outubro 
Rosa e, no TRF5, não poderia 
ser diferente. Para demonstrar o 
engajamento dos servidores na 
causa, o Tribunal propõe que, na 
próxima quarta-feira (17), todos 
vistam roupas cor de rosa. O 

Secretaria Administrativa 
do TRF5 promoveu, na úl-

tima quinta-feira (11), na Sala 
Capibaribe, um encontro entre 
servidores aposentados que 
compuseram o quadro do Tribu-
nal. O evento, que contou com 
aproximadamente 30 pessoas 
que já trabalharam na Corte, fez 
parte das comemorações do mês 
do servidor. O presidente do TRF5, 
desembargador federal Manoel 
Erhardt, prestigiou o reencontro 
e valorizou o trabalho realizado 
pelos servidores aposentados. 
“Esta casa, sem dúvida, é de todos. 
Dos servidores ativos e também 
daqueles que já estão na inati-

movimento já começou em al-
guns setores da Corte, como no 
Departamento de Pessoal que, na 
última quinta-feira (11), mobilizou 
os servidores para se vestirem 
com as cores da campanha. O 
“Outubro Rosa” é um movimento 
de âmbito mundial, que pretende 

vidade, merecidamente, porque 
cumpriram seus muitos anos de 
trabalho de uma maneira dedicada 
e eficiente”, disse o magistrado. 
O encontro também contou com 
uma palestra sobre longevidade 
e vida saudável, ministrada pela 
servidora aposentada do tribunal, 

a psicóloga e gerontóloga Auxi-
liadora França. Durante a expo-
sição, ela deu dicas importantes 
sobre envelhecimento saudável, 
como, por exemplo, uma boa 
alimentação, a prática de espor-
tes, hobbies e o convívio social. 
Lembranças - Ao fim da pales-
tra, os servidores contaram um 
pouco da trajetória de cada um 

dentro do tribunal. Muitos deles se 
reencontraram e confraternizaram 
após anos sem contato. O encon-
tro terminou ao som da canção “O 
que é, o que é?”, da cantora Beth 
Carvalho, que exalta a beleza da 
vida. 

promover a conscientização sobre 
a importância do autoexame e do 
diagnóstico precoce do câncer 
de mama. O Instituto Nacional 
do Câncer estima, para o ano de 
2018, o aparecimento de 59.700 

A programação do Mês do Servidor continua 
hoje (15), com a palestra “O desafio da vida 
contemporânea”. O convidado é o professor 
do Departamento de Filosofia da Universida-
de Federal de Pernambuco (UFPE) e do Pro-
grama de Pós-graduação em Direitos Humanos/
UFPE, Marcelo Pelizzoli. O evento começa às 15h, na 
Sala Capibaribe.

Ainda dentro das atividades em 
comemoração ao Dia do Servidor 
Público, o TRF5 promove, de 22 
a 31/10, a exposição “A arte após 
o labor”, com telas e fotografias 
produzidas pelos servidores do 

O volume XI da Revista Parahy-
ba Judiciária está disponível, em 
formato digital, no site da Justiça 
Federal na Paraíba. A edição apre-
senta uma entrevista com o minis-
tro do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), Mauro Campbell Marques, 
além de 19 artigos de magistra-
dos, membros do Ministério Pú-
blico, professores universitários 
e advogados. Desta vez, a capa é 
assinada pelo artista plástico Raúl 

Mês do Servidor: TRF5 promove reunião 
com servidores aposentados
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novos casos da doença no Bra-
sil. Registros dão conta que a 
escolha da cor rosa começou 
quando a Fundação Susan G. 
Komem distribuiu um laço rosa 
aos participantes da primeira 
Corrida pela Cura, realizada em 
Nova York, em 1990.

Córdula. A publicação tem como 
objetivo estimular o debate no 
meio jurídico e entre os cidadãos 
sobre temas que fazem parte do 
cotidiano de todos (com informa-
ções da Ascom/JFPB). 

Tribunal. Os interessados em expor 
seus trabalhos devem deixar os 
materiais no Núcleo de Cerimonial 
até a próxima quinta-feira (18). As 
obras serão expostas no térreo do 
edifício-sede.  


