
ESCOLHA O DIA E VEJA OS EVENTOS
Caso você se inscreva em mais de três oficinas, solicitamos enviar e-mail para 

semanadoservidor@mprj.mp.br com ordem de preferência
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14h00
Foyer 9º andar | Sede
Abertura da Semana do Servidor
Abertura do evento
Resultado do programa Medida Certa e entrega de mudas da CEDAE

14h30 
Foyer 9º andar | Sede
Bate papo com a Assemperj
Conversa com a Assemperj sobre a atuação da associação
Flávio Sueth 

15h00 
Foyer 9º andar | Sede
Apresentação do grupo Ação Social pela Música e Coffee-Break 
Para dar início à comemoração da Semana do Servidor, contaremos com a 
presença do Grupo Ação Social pela Música do Brasil. Se você é um apreciador de 
boa música, venha prestigiar essa apresentação mais do que especial
O grupo Ação Social pela Música 

16h00 | 18h00
Foyer 9º andar | Sede
Palestra “Caminho do Bem-Estar“                                    
O poder das palavras na construção de vínculos.
O foco da palestra é uma reflexão sobre o Bem-Estar a partir dos estudos da positividade do 
PhD Martins Seligman, onde é possível identificar e potencializar habilidades, recursos internos e 
externos que nos possibilita ter uma vida profissional e social, harmoniosa e de qualidade
Isabelle Borges e Gilda Palhares   



08h00 | 18h00  
Corredor Cultural
Exposição de Artes
Pinturas a óleo sobre tela - obras de servidores

10h00 | 13h00
Portaria do Prédio das Procuradorias
Visita Guiada ao Museu de Histórico Nacional do Rio de Janeiro
Venha desfrutar de um tour cultural pelo museu. A visita guiada será uma verdadeira aula 
de história contada pelos monitores de uma forma curiosa, leve e divertida.

Número de vagas: 30
Clique aqui para se inscrever!

11h00 | 12h30
Prédio das Procuradorias | 2º Conjunto sala 01
e Praça Procurador-Geral de Justiça Hermano Odilon dos Anjos s/n
Oficina Teórica e Prática de Fotografia
“Como tirar fotos incríveis com o seu celular”
Tirar fotos é muito mais do que apertar os botões de uma câmera fotográfica. Hoje em dia, com o recurso 
da câmera no celular,  ficou fácil registrar momentos especiais. Então, se você adora tirar fotos, participe 
desta oficina e aprenda como capturar imagens incríveis com o equipamento que você já tem.
Bruno Bou Haya Ribeiro e Ronaldo Oliveira dos Santos

Número de vagas: 20
Clique aqui para se inscrever!
OBS: LEVAR O SEU CELULAR
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11h00 | 12h30
Praça Procurador-Geral de Justiça Hermano Odilon dos Anjos s/n
Vivência de Tai Chi Chuan com Leque
Tai Chi Chuan é uma arte marcial chinesa que faz a combinação de exercícios corporais com a 
respiração, a concentração e os ensinamentos da Medicina Tradicional Chinesa. Traz como benefícios 
o relaxamento dos músculos, o rejuvenescimento da pele, melhora dos sistemas cardíaco, imunológico, 
digestivo e respiratório, e o equilíbrio da pressão arterial. Venha desfrutar desta arte milenar!
Oswaldo Gomes

Número de vagas: 20
Clique aqui para se inscrever!

13h00 | 16h00
Prédio das Procuradorias | 1° Conjunto - sala 02
Massoterapia - Ajusta, Harmoniza e Equilibra                         
Venha experimentar as terapias complementares e conhecer os benefícios que 
elas proporcionam para a prevenção de doencas e alívio de sintomas
Sandra Bernardo e Neila Hildebrandt

Número de vagas: 20
Clique aqui para se inscrever!

14h00 | 15h00
Prédio das Procuradorias | 1º Conjunto - sala 03
Oficina de Origami
Origâmi é a arte tradicional e secular japonesa de dobrar o papel, criando representações 
de determinados seres ou objetos com as dobras geométricas de uma peça de papel, sem 
cortá-la ou colá-la. Venha aprender e conhecer um pouco da arte do origami
Simone Silveira

Número de vagas: 20
Clique aqui para se inscrever!
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14h00 | 16h00
Prédio das Procuradorias | 2º Conjunto - sala 02

A Vivência “O poder das palavras na construção de vínculos”
”O poder das palavras na construção de vínculos” utiliza princípios do bem-estar e recursos 
lúdicos e artísticos como música, livro, histórias contadas, imagens, provocações poéticas e 
conversas mediadas para repensar os diálogos, a comunicação e o ato de conviver. É uma 
vivência para despertar olho no olho, encontrar e valorizar o outro e o sentir a partir de um 
espaço-tempo que valoriza as trocas, a individualidade e a importancia das relações
Isabelle Borges e Gilda Palhares

Número de vagas: 20
Clique aqui para se inscrever!

15h00 | 16h30  
Praça Procurador-Geral de Justiça Hermano Odilon dos Anjos s/n
Oficina de Ikebana
Ikebana é a arte japonesa de montar arranjos de flores, com base em regras e 
simbolismo preestabelecidos. Ikebana é um termo em japonês que significa flores vivas.
Venha participar da oficina e aprender um pouco mais da arte ikebana.
Rosemeri Lima

Número de vagas: 20
Clique aqui para se inscrever!

16h00 | 17h00  
Núcleo de Saúde Ocupacional
Acolhimento - Psicológico
“Após a Vivência - O poder das palavras na construção de vínculos”, haverá plantão dos psicólogos 
do Núcleo de Saúde Ocupacional, para acolhimento dos servidores que tiverem interesse. Não há 
necessidade de inscrição prévia para o atendimento, basta comparecer no local e horário indicado. 
Paulo Lannes e Lúcia Delgado
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16h00 | 17h00  
Prédio das Procuradorias | 1º Conjunto - sala 01
Oficina de Estilo | Consultoria de imagem
Será que a sua forma de se vestir transmite sua verdadeira personalidade? Participe desta oficina e 
tenha uma Consultoria de Imagem Pessoal. Ao conhecer o seu estilo você passa a se vestir com mais 
identidade e segurança, assim destacando-se dos demais e tornando-se inspiração para todos. 
Bianca Metzker

Número de vagas: 20
Clique aqui para se inscrever!

16h00 | 18h00  
Auditório 9º andar | Sede
Oficina - Cine Pipoca
Filme: Meu nome é Daniel.

Daniel Gonçalves nasceu com uma deficiência que nenhum médico foi capaz de diagnosticar. Neste documentário 
de tom pessoal, o cineasta traça o caminho de sua vida para jogar luz sobre sua própria condição. Sua história e 
suas reflexões são evocadas através de imagens de arquivo da família e cenas gravadas em tempos atuais. 
Daniel Gonçalves

Clique aqui para se inscrever!
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08h00 | 18h00  
Corredor Cultural
Exposição de Artes
Pinturas a óleo sobre tela - obras de servidores

                                                                                                       
09h00 | 12h00
Ponto da Van às 8h30. (Prédio das Procuradorias)

Visita à editora e casa cultural Lago de Histórias 
(Vivências biblioterapêuticas - o poder transformador das histórias)
Uma escada toda subida de livros, uma parede de ideias penduradas, uma árvore carregadinha de histórias, uma 
sala enfeitada de sonhos, uma cozinha que faz chá de aquecer pensamento, um salão de escrever achamentos, um 
lago todo molhado de fantasia, um terraço abridor de suspiros que, a qualquer momento, pode encharcar poesia. 
Essa é a Casa Cultural e editora Lago de Histórias, um lugar desenhado para despertar a magia que existe em você. 
Helena Lima

Número de vagas: 30
Clique aqui para se inscrever!

10h00 | 17h00  
Prédio das Procuradorias | 2º Conjunto - sala 02
Oficina de Shiatsu
O shiatsu é uma técnica oriental de massagem que trabalha a saúde, o bem-estar e a 
felicidade interior de quem a recebe. Venha desfrutar de uma deliciosa sessão de shiatsu para 
renovar as energias, relaxar o corpo e equilibrar a mente. (sessões de 20 minutos)
Laboral Carioca 

Número de vagas: 56
Clique aqui para se inscrever!
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10h00 | 17h00  
Prédio das Procuradorias | 1º Conjunto - sala 03
Aula de Automaquiagem
Aula prática de maquiagem -  Participe desta oficina e aprenda dicas valiosas  
para incrementar sua maquiagem.
Marley Dutra 

OBS: LEVAR A SUA PRÓPRIA MAQUIAGEM
Número de vagas: 30 (10 vagas por turma)
Clique aqui para se inscrever!

11h00 | 12h30  
Prédio das Procuradorias | 2º Conjunto - sala 01 e
Praça Procurador-Geral de Justiça Hermano Odilon dos Anjos s/n
Oficina Teórica e Prática de Fotografia.
“Como tirar fotos incríveis com o seu celular”
Tirar fotos é muito mais do que apertar os botões de uma câmera fotográfica. Hoje em dia, com o recurso 
da câmera no celular,  ficou fácil registrar momentos especiais. Então, se você adora tirar fotos, participe 
desta oficina e aprenda como capturar imagens incríveis com o equipamento que você já tem
Bruno Bou Haya Ribeiro e Ronaldo Oliveira dos Santos

Número de vagas: 20
Clique aqui para se inscrever!

13h00 | 15h00  
Prédio das Procuradorias | 1º Conjunto sala - 02
A Vivência “O poder das palavras na construção de vínculos”
“O poder das palavras na construção de vínculos” utiliza princípios do bem-estar e recursos lúdicos e artísticos 
como música, livro, histórias contadas, imagens, provocações poéticas e conversas mediadas para repensar os 
diálogos, a comunicação e o ato de conviver. É uma vivência para despertar olho no olho, encontrar e valorizar o 
outro e o sentir a partir de um espaço-tempo que valoriza as trocas, a individualidade e a importancia das relações.
Isabelle Borges e Gilda Palhares 

Número de vagas: 20
Clique aqui para se inscrever!
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14h00 | 15h00  
Prédio das Procuradorias | 1º Conjunto - sala 01
Oficina Marmitas e Merendas
Às vezes o stress e a correria do dia a dia não ajudam a manter uma alimentação regrada. Na oficina “Marmitas e 
Merendas”, você aprenderá como criar marmitas práticas, econômicas e gostosas, sem deixar de ser saudável
Luciana Ribeiro 

Número de vagas: 20
Clique aqui para se inscrever!

15h30 | 16h30  
Praça Procurador-Geral de Justiça Hermano Odilon dos Anjos s/n
Oficina “Aqui e agora” Mindfulness 
Você tem a mente acelerada, pensa em mil coisas ao mesmo tempo e tem dificuldade de manter o foco? Você 
quer ter mais concentração para realizar as suas atividades, mas não sabe como?  Na Oficina “Aqui e Agora” você 
aprenderá técnicas de Mindfulness para melhorar seu nível de concentração e aproveitar com mais qualidade o 
seu tempo. Haverá uma vivência com experimentação dos Óleos Essenciais da dõTERRA com sorteio de brindes.
Viviani Burke e Daiane Dias

Número de vagas: 20
Clique aqui para se inscrever!

                                                        
16h00 | 17h00  
Prédio das Procuradorias | 1º Conjunto  - sala 02
Dançaterapia
A Dança como uma das mais antigas linguagens, têm como uma das suas funções sociais 
o cruzamento entre pessoas, histórias e emoções. Corpos que se integram em uma aula de 
Dança Coletiva trazem com eles uma vivencia que não podem ser ignoradas. 
Com uma variada gama de ritmos e estilos musicais, com movimentos diversos e divertidos a proposta 
da aula pode ser dividida em dois grupos de benefícios: Benefícios Físicos e Benefícios Psicológicos. 
Venhar dançar e obter os benefícios que a Dançaterapia pode oferecer. 
Vinicius Rangel

OBS: IR COM ROUPA LEVE
Número de vagas: 20
Clique aqui para se inscrever!
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08h00 | 18h00  
Corredor Cultural
Exposição de Artes
Pinturas a óleo sobre tela - obras de servidores

09h00 | 13h00  
Prédio das Procuradorias | 2º Conjunto - sala 02
Oficina “Barras de Access - Equilibre sua energia”
A barra de Access trabalha com a estimulação da consciência através de toques em pontos 
específicos da cabeça, mãos e pés, com o objetivo de promover o equilíbrio energético, diminuição 
do stress e ansiedade, fortalecimento interior, dentre outros. Venha participar de uma relaxante 
sessão de barra de Access e harmonizar a sua energia (Sessões de 25 minutos).
Rosane Huergo

Número de vagas: 6
Clique aqui para se inscrever!

11h00 | 12h00  
Prédio das Procuradorias | 2º Conjunto - sala 01
Cantoterapia
A oficina de Cantoterapia provoca o participante a utilizar o seu corpo para emitir 
sons de uma forma coletiva e inovadora. Participe dessa experiência.
Márcio Nolasco 

Número de vagas: 20
Clique aqui para se inscrever!
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11h00 | 15h00
Prédio das Procuradorias | 1º Conjunto -  sala  02

Blitz da saúde
Medição de Glicemia Capilar, Pressão Arterial, calculo do IMC e Pedidos de Exames laboratoriais.
Equipe de Profissionais do Núcleo de Saúde Ocupacional

Importante: Jejum mínimo de 2 horas

13h30 | 15h30  
Prédio das Procuradorias | 1º Conjunto - sala 03
A Vivência “O poder das palavras na construção de vínculos”
“O poder das palavras na construção de vínculos” utiliza princípios do bem-estar e recursos lúdicos e artísticos 
como música, livro, histórias contadas, imagens, provocações poéticas e conversas mediadas para repensar os 
diálogos, a comunicação e o ato de conviver. É uma vivência para despertar olho no olho, encontrar e valorizar o outro 
e o sentir a partir de um espaço-tempo que valoriza as trocas, a individualidade e a importancia das relações.
Isabelle Borges e Gilda Palhares

Número de vagas: 20
Clique aqui para se inscrever!

14h00 | 15h00  
Prédio das Procuradorias | 2º Conjunto - sala 01
Oficina - Consultoria Estético-Dermatológica
Atualmente na estética se fala muito em Harmonização Facial. Venha conhecer esse conceito 
e tirar dúvidas sobre cuidados com a pele com uma dermatologista. Serão sorteadas 4 
limpezas de pele a serem realizadas no consultório (Barra da Tijuca ou Leblon).
Eliane Mathias Sênos

Número de vagas: 20
Clique aqui para se inscrever!
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15h00 | 16h00  
Prédio das Procuradorias | 1º Conjunto - sala 01
Oficina de Pintura a óleo
Noções básicas de pintura a óleo serão apresentadas nesta aula prática, com disponibilização 
dos materiais necessários para o exercício individual das atividades.

Segundo Pablo Picasso, “pintar é libertar-se, e isso é o essencial”. 

Que tal experimentar essa sensação de liberdade criativa?
José Antonio Maia de Araújo 

Número de vagas: 10
Clique aqui para se inscrever!

                                             
16h00 | 17h30
Foyer 9º andar | Sede

FESTA DE ENCERRAMENTO
Apresentação ao vivo da Banda Fato Consumado, com Karaokê e Show de Talentos. Coquetel e distribuição de brindes.
Comissão organizadora

Inscrições para o Show de Talentos
Pelo e-mail: drh.gdp@mprj.mp.br
Contato: 2550-1051
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