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o dia 24 de outubro, a JFPE 
realiza o VIII Ciclo de NEstudos Jurídicos, com o 

tema “Judiciário e Mídia”. O estudo, 
realizado na sede da Subseção de 
Petrolina, que fica na Praça Santos 
Dumont, 101, Centro, está com 

inscrições abertas, que devem ser 
realizadas no local do evento. Quatro 
subtemas serão abordados: “Direitos da 
Personalidade e Mídia”, no qual 
participam o Diretor do Foro da JFPE, 
Frederico Azevedo, o juiz federal 
Francisco Barros Neto, o juiz Marcos 

Bacelar e o jornalista Carlos Britto; 
“Mídia: 4º Poder”, no qual participam o 
procurador da República Leonardo 
Martinelli, o promotor de Justiça 
Carlan Silva e os jornalistas Cláudio 
Farias e Vera Lúcia; “Linguagem 
Jurídica e Acesso à População”, com a 

participação da juíza  Thalynni Passos, 
da professora Francisca Albuquerque, 
do juiz de Direito Iure Pedroza e da 
j o r n a l i s t a  A m a n d a  Fra n c o ;  e  
“Judiciário e Mídia: aliados possíveis?”, 
no qual participam o desembargador 
do TRF5 Manoel Erhardt, o advogado 
Dácio Dias e os jornalistas Edenevaldo 
Alves e Isabelle Câmara.  

Caruaru, Petrolina e Cabo também celebram as crianças

 J u s t i ç a  F e d e r a l  e m  
Pernambuco mostra que sabe Ao significado da palavra 

solidariedade. Pelo 3º ano consecutivo, 
magistrados, servidores, estagiários e 
prestadores de serviço fizeram 
doações para a campanha “Por um dia 
das crianças mais feliz”, idealizada pelo 
analista judiciário da 35ª Vara Federal, 
Jeremias Germano. Na segunda-feira 
(13), Jeremias e a servidora Vânia 
F e r r a z ,  r e p r e s e n t a n d o  a  J F,  
compareceram ao Hospital do Câncer 

Confira fotos da campanha  

 Dia das crianças cheio de solidariedade na JFPE
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para fazer a entrega das arrecadações. 
Foram mais de 400 kg de leite (quantida- 
de que supre a demanda do alimento do 
setor de Pediatria do hospital durante um 
ano), 80 kg de guloseimas, 63 kg do 
complemento alimentar Sustagen além de 
pipocas, bolachas e caixas de chocolate. Os 
brinquedos não foram esquecidos: mais de 
500 foram arrecadados, entre eles uma 
bicicleta, bonecas, carrinhos, jogos e cerca 
de 100 lenços de cabelos para as meninas e 
100 bonés para os meninos. Jeremias diz 
que quem ganhou o presente foi ele.

“Esse tipo de ação faz bem para quem 
está recebendo e para quem está 
participando. As estrelas principais 
dessa festa são as crianças”. No ato da 
entrega, várias atividades fizeram um 
dia das crianças mais feliz para os 
pequenos. O ator chileno Ângelo 
Medina iniciou o evento com uma 
performance do cantor Luiz Gonzaga. 
Em seguida, o trio Magicando Solidário 
se apresentou para a criançada, que 
não parou um minuto de sorrir, em 
companhia do Homem Aranha.  

Acima, servidor da JFPE Jeremias Germano, 
idealizador da campanha 

guloseimas como churros, algodão 
doce, pipoca e refrigerante, além de 
músicas e brincadeiras. Também no 
dia 9 de outubro, a Subseção do Cabo 
de Santo Agostinho doou livros e 
brinquedos aos estudantes da Escola 
Municipal Prefeito Vicente Mendes 
da Silva, localizada no Engenho Tiriri, 
no município do Cabo. 

As subseções do Caruaru, Petrolina e 
Cabo de Santo Agostinho também 
celebraram o mês das crianças. Na tarde 
da terça (07), a Subseção Judiciária de 
Caruaru fez a entrega de brinquedos à 
Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Esportes da Prefeitura 
Municipal  de Bezerros.   Foram 
arrecadados 446 brinquedos junto às 

quatro varas que fazem a Subseção (16ª, 
24ª, 31ª e 37ª varas).  Já a Subseção de 
Petrolina visitou, na quinta-feira (09), a 
Casa Abrigo Anjo da Guarda, que recebe 
menores retirados do poder familiar por 
determinação judicial. A servidora 
Danielly Barros Beserra acompanhou a 
visita, na qual foram distribuídos 
brinquedos e roupas. A festa contou com
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