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JFPE comemora Semana do Servidor com programação especial

D

o dia 26 ao dia 29 de outubro, a
JFPE promoveu a Semana do
Servidor. A programação foi
composta por cinco palestras, voltadas
para saúde, bem-estar e organização
f i n a n c e i ra d o s s e r v i d o re s . A s
apresentações também foram
transmitidas às subseções da JFPE por
videoconferência. Na segunda-feira
(26), o representante da FUNPRESPJUD Edmilson Enedino palestrou sobre
Previdência Complementar. No dia
seguinte, o treinamento foi de
Ginástica Laboral e Funcional,
ministrado pelo personal trainer
André Carvalho. Quarta-feira (28), José
Carlos Sá Leitão, da Caixa Econômica
Federal, falou sobre Finanças Pessoais
e Comportamento. E na quinta-feira,
último dia da Semana do Servidor,
foram duas palestras: Ergonomia do
Trabalho, com o fisioterapeuta Hugo
Fitipaldi; e Alimentação Saudável, com
a coach Liliane Peritore. Para Geórgia
Paixão, supervisora do Núcleo
Judiciário (NJ), as apresentações este
ano tiveram um foco diferente.

Sistema Fluxus será atualizado Novo Centro Judiciário de

O Núcleo de Tecnologia da Informação
da JFPE (NTI) apresentou, nesta terçafeira (3), a nova versão do Sistema
Fluxus que será implantada na JFPE. A
apresentação foi proferida por Lúcia
Carvalho, diretora do Núcleo de Gestão
Documental do TRF5 e por Luiz
Henrique Vasconcelos Delgado, do
Setor de Informática do TRF5. De
acordo com os palestrantes, as mudan. às sugestões de
ças são uma resposta
servidores e gestores, e as atualizações, previstas para serem disponibilizadas ainda em novembro, trarão
melhorias para facilitar o uso, proporcionando mais celeridade na execução
de atividades administrativas.

Edital de remoção 03/2015
“Foi uma semana interessante porque
desafiou as pessoas a refletirem e a sair da
zona de conforto em vários aspectos. Desde
a ginástica Laboral e Funcional, à educação
financeira, nossa postura no trabalho e
alimentação", comenta a servidora. Uma das
palestras de maior destaque foi a
apresentação sobre Alimentação Saudável.
Para os participantes, as informações
representaram uma quebra de paradigmas,
e despertaram a curiosidade para um novo

olhar sobre alimentação. “Pude
adquirir conhecimentos que vão me
ajudar a melhorar a qualidade de vida.
Muito do que acreditava ser o certo na
maneira de me alimentar mudou",
explicou Andréa Moura, servidora do
Núcleo de Gestão de Pessoas (NGP). Já
para José Ayrton, servidor da 7ª Vara, as
informações despertaram o interesse
por um maior aprofundamento sobre
hábitos alimentares saudáveis.

Está disponível na intranet, na seção de
Treinamento, o edital de remoção
03/15, destinado ao preenchimento de
vagas na Sede e em algumas subseções
Judiciárias de Pernambuco. Os
servidores poderão pleitear remoção
do local em que estiverem lotados,
concorrendo às vagas existentes na
sede ou em outras subseções. Os
interessados deverão formular pedido,
através da intranet, encaminhando-o
assinado, por e-mail, ao Setor de
Treinamento e Desenvolvimento, até a
segunda-feira, dia 9/11.

.
JFPE treina sua brigada contra incêndio

E

ntre os dias 19 e 23 de outubro,
26 servidores da Justiça
Federal em Pernambuco (JFPE)
participaram do curso de Formação
de Brigada Contra Incêndio e Pânico,
em conformidade com a NR 23 e a NBR
14276. Com aulas teóricas e práticas,

que abordaram desde os procedimentos
necessários para evacuação do prédio
em caso de emergências, até primeiros
socorros e combate às chamas, o grupo
agora compõe a brigada de incêndio da
JFPE para agir em momentos de
imprevistos. Com carga-horária de

20 horas/aula e dividido em duas
turmas, sendo a primeira nos dias 19 e 20
e a segunda nos dias 21 e 22, o curso
contou também com um dia de prática
para todos os participantes. "Para as
duas turmas, o primeiro dia foi reservado
à parte teórica de combate a incêndios,

o segundo dia para primeiros socorros,
ambos passados pela bombeiro
profissional civil Radmila Kelle. Já o
terceiro ficou com a prática geral, para que
a brigada seja completa," explicou Lucas
Antônio, bombeiro profissional civil e
técnico em segurança do trabalho.

Conciliação é inaugurado

A sede da Seção Judiciária de
Pernambuco (SJPE) inaugurou, no dia
19/10, o Centro Judiciário de Solução de
C o n f l i to s e C i d a d a n i a ( C e j u s c ) ,
localizado no 10º andar do Edifício-Sede
da JFPE. A cerimônia contou com a
presença do Presidente do TRF da 5ª
Região, Desembargador Federal Rogério
Fialho, que destacou a importância da
perenidade das atividades de
conciliação, e do Coordenador de
Conciliação do TRF5, Desembargador
Federal Lázaro Guimarães. Para a juíza
federal e coordenadora do Centro de
Conciliação Nilcéa Maggi, “o
funcionamento será permanente e não
apenas mutirões esporádicos", declarou
a magistrada, lembrando que o novo
espaço é resultado do esforço coletivo, e
oferece um ambiente propício à
conciliação, como exigido pelo CNJ.

