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Prazo para responder Pesquisa de Clima é prorrogado

de Dezembro

SEGUNDA

TRF5 abraça campanha para ajudar 
Orquestra Criança Cidadã

ude a realidade, construa so-
nhos, transforme vidas. O Tri-

bunal Regional Federal da 5ª Re-
gião – TRF5 abraçou a campanha 
promovida pelo projeto Orquestra 
Criança Cidadã, por meio da qual 
incentivará servidores e magistra-
dos da 5ª Região a patrocinarem 
o projeto social que atende, atu-
almente, 360 jovens e crianças do 
Coque, de Ipojuca e Igarassu, com 
idades entre seis e 21 anos. Como 
a Orquestra tem a aprovação do 
Ministério da Cultura, a ideia é que 
novos doadores possam aderir ao 
projeto, abatendo suas doações 
diretamente do Imposto de Renda 
(IR) devido, por meio da Lei Roua-
net. De acordo com o dispositivo 
legal, é possível fazer o abatimen-

to de doações e patrocínios, sen-
do de até 4% para as empresas 
(pessoas jurídicas) e 6% para as 
pessoas físicas. O investidor deve 
depositar o valor desejado na 
conta bancária do projeto (aberta 
e supervisionada pelo MinC) até 
o último dia útil do ano corrente. 
O ressarcimento virá no ano se-
guinte, na forma de abatimento 
do valor do IR a pagar.
A orquestra – A Orquestra Criança 
Cidadã foi criada em 2006, na co-
munidade do Coque, e tem como 
principal objetivo proporcionar 
novos sonhos e projetos de vida 
a crianças socialmente vulnerá-
veis, através da música. Além das 
aulas de instrumento, os jovens 
contam com apoio pedagógico, 
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Confraternização 2017: senhas já estão 
à venda

Feira de Orgânicos

Livro

Aniversariantes
Bruno Souto Moreira 
Gab. Des. Federal Roberto Machado 
Amanda Daniele Barbosa 
Subsec. de Orçamento e Finanças
Thiago Soares Patriota Costa
LANLINK 
Thomás Henrique de Barros Sobrinho
LANLINK

Quem não conseguiu responder 
à Pesquisa de Clima Organiza-
cional, promovida pelo Conse-
lho da Justiça Federal (CJF), terá 
mais uma chance. O prazo para 
que cada servidor ou magistra-
do deixe sua opinião foi prorro-

gado até a próxima quinta-feira 
(7). O formulário eletrônico está 
disponível na Intranet do TRF5 
(www.intranet.trf5.gov.br). Serão 
avaliados temas como liderança, 
estratégia, comunicação, informa-
ção, relacionamento interpessoal, 

entre outros. Não é ne-
cessária a identificação 
dos participantes, que 
responderão apenas 
questões relacionadas ao seu ór-
gão. O objetivo é avaliar, adequar 
e intensificar ações de melhoria 

atendimento psicológico, médico 
e odontológico, aulas de inclusão 
digital. O projeto fornece, ainda, 
três refeições por dia e fardamen-
to. Em 2010, a Orquestra foi apon-
tada pela Organização das Nações 
Unidas como uma boa prática de 
inclusão social. 

Já estão à venda, no Cerimonial do TRF5, as senhas de adesão à festa 
de confraternização do Tribunal, que será realizada no dia 13/12. O 
valor custa R$ 100, com Buffet da Arcádia, incluindo refrigerantes, 
sucos, água e gelo. Para os que quiserem consumir chopp, o valor 
passa para R$ 120. Senhas para acompanhantes custam R$ 120 (sem 
chopp) e R$140 (com chopp). Devido ao sucesso da confraternização 
do ano passado, o local será o mesmo, a Esplanada do TRF5, locali-
zada na Ampliação, com vista para o Rio Capibaribe. Para animar a 
noite, a Orquestra Novo Tempo, DJ Nando e convidados.

Por conta do feriado do Dia da 
Justiça e do Dia de Nossa Sra. da 
Conceição, na próxima sexta-feira 
(8), a Feira de Produtos Orgânicos 

Já está disponível 
para emprésti-
mo, na Biblioteca 
do TRF5, o livro 
“Fogo de Mon-
turo e Outras 
Fumaças”, de autoria do desem-

relacionadas à 
gestão de pessoas 
e dos processos 
de trabalho na 

Justiça Federal em todo o País. 
Dúvidas podem ser encaminha-
das ao email sepoge@cjf.jus.br. 

será antecipada para a quarta-feira 
(6). Os produtos ficam disponíveis 
no estacionamento do edifício-
-sede do TRF5, na área próxima ao 
Rio Capibaribe, das 10h às 13h. 

bargador federal Vladimir Carva-
lho. A obra, lançada no último dia 
22, contém 36 contos, escritos nos 
últimos 10 anos, a partir de situa-
ções corriqueiras. 


