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 2 1 ª  Va ra  Fe d e ra l  d e  
Pernambuco comemora dez Aanos de sua instalação. Nesse 

período, segundo o levantamento 
realizado, a unidade recebeu 
aproximadamente quatorze mil 
processos, dos quais quase doze mil 
foram já resolvidos e arquivados. 
Tramitam atualmente oitocentos e 
cinquenta processos na vara e 

 pouco mais de mil e cem processos nas 
instâncias superiores. Segundo o juiz 
federal Francisco de Barros e Silva, os 
processos mais antigos em tramitação, na 
fase de conhecimento, remontam a 
setembro de 2014, ou seja, a maior parte 
dos processos não chegam a completar 
um ano. "A 21ª Vara vem cumprindo não 
apenas as metas fixadas pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) e pela 

Corregedoria Regional, mas as metas 
da própria unidade, ainda mais 
rigorosas". O juiz federal também 
parabeniza e agradece à diretora de 
Secretaria, Márcia Cantalice, e a toda a 
equipe da unidade, pelo desempenho 
alcançado e pelo excelente clima de 
trabalho mantido no local."É uma 
grande satisfação trabalhar com essa 
equipe”, concluiu Francisco de Barros.  

A Portaria nº 00239/2015, transferiu o 
ponto facultativo do dia 28 de outubro 
(quarta-feira), relativo às comemorações 
ao Dia do Servidor Público, para o dia 30 
de outubro (sexta-feira). A decisão se 
estende às subseções judiciárias 
vinculadas.  A Portaria considerou o Ato 
nº 00432/2015, de 16/09/2015, do TRF-
5ª Região, bem como a necessidade de 

 elo quarto ano,  as crianças que 
realizam tratamento no Hospital 
de Câncer de Pernambuco P

(HPC), tiveram um Dia das Crianças 
mais feliz.  A manhã da quarta-feira 
( 1 4 ) ,  fo i  re p l e t a  d e  m á g i c a s ,  
palhaçadas, música e até super-heróis, 
que se uniram para alegrar a festa dos 
pequenos, dos pais e dos profissionais 
que trabalham na entidade. O evento 
marcou o encerramento de mais um 
ano de campanha solidária Por um Dia 
das Crianças mais Feliz, realizada pela 
parceria entre a Justiça Federal em 
Pernambuco (JFPE) e o HCP. Iniciada 
em  2012, a campanha que arrecada 
alimentos, brinquedos, livros e 
acessórios para as crianças em 
tratamento, foi idealizada pelo analista 
judiciário da JFPE Jeremias Germano 
da Silva. Para ele, a ação é uma porta 
aberta para pessoas que muitas vezes 
querem ajudar, mas não sabem como. 
"No início conheci pessoas que falavam 

Confira momentos da festa  

 Dia das Crianças mais feliz no Hospital de Câncer de Pernambuco 

21ª Vara comemora uma década de implantação     

da vontade de ajudar, mas não sabiam 
como se aproximar para realizar doações. 
Através da campanha ficou mais fácil. 
Tenho amigos que começaram doando e 
hoje trabalham como voluntários no 
hospital. É uma rede de solidariedade que 
vai crescendo e se fortalecendo a cada 
ano," comemora o servidor,  lembrando 
que  os itens são solicitados de acordo com 
a necessidade do hospital. "Antes de 
começar a campanha pergunto para as 
nutricionistas qual a maior necessidade 
das crianças. Há alguns anos era o leite. 
Este ano o foco foi para suplementos 
alimentares como Sustagen e Neston que 
são produtos caros e pesam muito no 
orçamento do hospital", explica. Para a 
superintendente administrativa do HCP 
Cláudia Barbosa, tanto a campanha quanto 
a festa já estão consolidadas no calendário 
do hospital. "As crianças já sabem da 
festinha e se preparam semanas antes. 
Temos o cuidado de organizar os horários 
dos tratamentos para que elas participem 

de um dia  divertido, que faz com que 
elas saiam um pouco do ambiente de 
internação e medicamentos a que estão 
acostumadas. É um momento de 
motivação e autoestima", relatou 
Cláudia Barbosa.  Este ano,  a 
campanha que mobilizou a Seção 
Judiciária em Recife e as subseções do 
Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão, 
G o i a n a  e  Pa l m a re s  c o n s e g u i u  
arrecadar 220 quilos de alimentos, 136 
brinquedos, 116 livros, 20 bonés e 760 
pacotes de pipoca e salgadinhos, que de 
acordo com Cláudia Barbosa, irão 
beneficiar não apenas as crianças que 
estão internadas, como também as que 
durante toda semana vão ao hospital 
para tratamento.  "O HCP está 
completando 70 anos este ano e a 
doação é um pilar de sustentação deste 
local, responsável pelo tratamento de  
50% dos casos de câncer no estado. É 
muito importante que tenhamos 
d o a d o r e s  d u r a n t e  t o d o  a n o" .    

     As crianças receberam presentes e se divertiram com as apresentações 

O mágico Crispim e o palhaço 
Papito fizeram a alegria do público 

O servidor Jeremias Germano, 
idealizador da campanha 

 A jovem Maria Clara realizou  
apresentação musical 

O Homem-Aranha apareceu para 
distribuir presentes e carinho

 homogeneização quanto ao funcionamento 
das instituições e uso racional dos recursos 
orçamentários e humanos. Os prazos 
processuais com vencimento no dia 30/10 
ficam automaticamente prorrogados para o 
dia 3 de novembro, uma vez que a segunda-
feira (2/11) é Dia de Finados, feriado 
nacional. Os casos de urgência serão tratados 
pelo atendimento de plantão judiciário.

Comemoração do Dia do Servidor 
transferida para 30 de outubro 
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