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É hoje! TRF5 promove evento para comemorar 
Dia das Crianças

Outubro Rosa

Adote uma folhinha

de Outubro

SEGUNDA

Aniversariantes

A criançada vai tomar conta 
da Sala Capibaribe, hoje (8), 
a partir das 14h. Filhos de 
magistrados, servidores e ter-
ceirizados estão convidados 
a participar de uma tarde bas-
tante animada promovida pelo 

s comemorações do Dia 
do Servidor no Tribu-

nal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5 já começam 
nesta quarta-feira (10), às 
14h, na Sala das Turmas 
Norte, com temas bastante 
especiais: música e solidarie-
dade. O cantor e compositor 
Alan Cruz visita a Corte para 
apresentar o projeto “Remé-
dio Musical”, um trabalho 
voluntário que, há 10 anos, 
leva os benefícios da musicote-
rapia para pacientes, familiares, 
cuidadores e colaboradores em 
hospitais, creches, casas de ido-

TRF5 para comemorar o Dia das 
Crianças. A abertura da progra-
mação será feita pelo presidente 
da Corte, desembargador federal 
Manoel Erhardt. Em seguida, os 
pequenos se divertem ao som da 
Orquestra de Igarassu, fruto do 

sos e outras instituições. Estudos 
em neurociência demonstram que 
a música estimula várias regiões 
do cérebro, gerando motivação e 

afetividade, liberando endor-
fina, reduzindo a ansiedade e 
estimulando o bom humor.
O projeto – O projeto “Re-
médio Musical” surgiu no 
ano de 2008, conta com 15 
músicos voluntários fixos e já 
se apresentou gratuitamente 
em 17 estados distribuídos 
nas cinco regiões do Bra-
sil. Os profissionais e outros 
interessados em doar seus 
talentos ou colaborar com 

a iniciativa podem fazer contri-
buições ou adquirir produtos do 
projeto através do site www.proje-
tomusical.com.br.

projeto social do 
Maestro Spok. De-
pois, será exibido um filme, 
seguido da palestra sobre ali-
mentação saudável, com Isabela 
Lins, autora do livro “A máquina 
perfeita”. Outra atração será o 

As Seções Judiciárias da 5ª Região 
(Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernam-
buco, Rio Grande do Norte e Sergi-
pe), se somam à campanha Outu-
bro Rosa e estampam o layout de 
seus sites institucionais com a cor 

Medalha - O presidente do 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) e do Conselho da Jus-
tiça Federal (CJF), ministro 
João Otávio de Noronha, 
o vice-presidente do TRF5, 
desembargador federal Cid 
Marconi, e o desembargador 
federal Leonardo Carvalho 
receberam,  na última sexta-
-feira (5), a Medalha Juiz Federal Eduardo Pimenta, concedida pelo 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região - TRF2 e pela Associação dos 
Juízes do Rio de Janeiro e Espírito Santo (Ajuferjes). A cerimônia foi 
realizada no Plenário do TRF2.

Hoje é o último dia para a entrega 
dos presentes da campanha Ado-
te uma Folhinha. A ação faz parte 
das atividades de Dia das Crianças 
promovidas pelo Tribunal Regional 
Federal 5ª Região – TRF5. E, com 
apoio dos servidores, terceiriza-
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Semana do Servidor: apresentação 
“Remédio Musical” abre comemorações

rosa, acompanhada de um laço no 
mesmo tom. O objetivo é lembrar a 
importância do combate ao câncer 
de mama, que acomete milhares 
de mulheres em todo o mundo, e 
incentivar o diagnóstico precoce.

show 
de mágica, com 
Rodrigo Lima. A programação 
encerra com lanche, pipoca e 
algodão doce.  

dos e estagiários, todas as 210 
folhinhas foram adotadas. Quem 
retirou a etiqueta deve entregar os 
brinquedos no hall de entrada do 
Tribunal. A contribuição será des-
tinada às crianças da Comunidade 
do Pilar.


