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Espaço Memória da JFPE ganha novo ambiente em 2015
O diretor do Foro da SJPE, Frederico
José Pinto de Azevedo,
em compa.
nhia do juiz titular da 26ª Vara,
Tarcísio Corrêa Monte, entregaram
ordem de serviço à construtora para
reinício das obras das futuras
instalações da Subseção de Palmares.
De acordo com o setor de Administração Predial, o prazo para término
da obra é de seis meses. A subseção
vai funcionar no Engenho Quilombo
dos Palmares, 555, em frente ao novo
Hospital Regional da cidade.

Júri popular em Garanhuns
Em 19/03/15, o Espaço Memória da
JFPE ganhou novo local: agora, passa a
funcionar no 1º andar do edifício-sede
da JFPE. Com novo layout do
museólogo Albino Oliveira e
contribuição da bibliotecária da JFPE
Maria de Lourdes, o espaço ganhou
novas fotografias das subseções, nova
galeria dos diretores do Foro e novas
notícias referentes a decisões judiciais
de magistrados da casa. O espaço antes
e r a l o c a l i z a d o n o 1 0 º a n d a r.

A 23ª Vara da Subseção de Garanhuns
realiza sessão plenária do júri no dia
25/03, a partir das 8h30, relacionada à
Ação Penal nº 000089491.2012.4.05.8305. O réu foi
denunciado pelo crime de tentativa de
homicídio de policiais federais, supostamente ocorrido no dia 23/03/10.
Três acusados respondem pelo crime
de tentativa de homicídio, porém, o júri
restringe-se ao julgamento de apenas
um dos acusados.

Direitos Humanos e HIV/AIDS são temas de seminário. na JFPE

N

a manhã da segunda (16),
magistrados e servidores
discutiram os componentes
sociais e clínicos das pessoas que
vivem com HIV/AIDS, com
profissionais da área de saúde
(médico infectologista, assistente

social e psicólogo) e da área jurídica
(advogado). A coordenadora local da
Esmafe5, juíza federal Joana Carolina
Lins, abriu o evento, explicando a
importância da abordagem
multidisciplinar do tema. Em seguida, a
assistente social Giselli Silva falou sobre

"AIDS e bem estar social", o médico
infectologista Vicente Vaz discorreu
sobre "AIDS e Saúde: Aspectos médicos
e clínicos" e o psicólogo Glaudston
Lima falou sobre "AIDS e Saúde Mental”.
Finalizando, o ativista Jair Brandão
palestrou sobre como é viver

com HIV e a advogada e especialista em
Direitos Humanos Kariana Guérios
discorreu sobre a efetivação ou não dos
Direitos Humanos para as pessoas que
vivem com HIV/AIDS. O seminário foi
transmitido por videoconferência para
os Juizados Especiais Federais (JEFs).

A Direção do Foro da Justiça Federal em
Pernambuco (JFPE) inaugurou, na sextafeira (13), posto de atendimento no
Núcleo de Práticas Jurídicas da
Faculdade Boa Viagem, criado a partir do
Acordo de Cooperação nº 01/2015. O
evento aconteceu no Núcleo de Práticas
Jurídicas, na Rua Arquiteto Luiz Nunes,
nº 1274, no bairro da Imbiribeira. Este é
mais um posto de atendimento jurídico
da JFPE instalado em instituições de
e n s i n o s u p e r i o r. E m 2 0 0 6 , a
Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE) recebeu o serviço. A diretora do
Núcleo Judiciário da JFPE, Georgia
Paixão, explica que "os Núcleos de
Prática Jurídica das faculdades têm por
objetivo introduzir o aluno na prática
forense real, sendo mais um meio de
acesso à justiça. O convênio com estas
instituições garante maior participação
da Justiça Federal nesta atividade”.

