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Direção do Foro participa de cerimônia de Hasteamento
das Bandeiras na sede da Polícia Federal em PE

N

a última terça-feira (17), a
Diretora do Foro da SJPE, juíza
federal Joana Carolina Lins
Pereira, participou da cerimônia de
Hasteamento das Bandeiras, a convite
do Superintendente Regional da
PF/PE, o Delegado da PF Marcello Diniz
Cordeiro. O evento faz alusão às
comemorações do dia do Policial

Federal, celebrado em 16 de novembro. Estudantes de escolas públicas
pernambucanas também participaram do ato cívico, que demonstra culto
à tradição e sentimento de devoção à
PF, em cumprimento à Instrução
Normativa nº 5/DG-DPF, de 1999. O
procedimento aconteceu na sede da PF,
no bairro do Recife Antigo.

Conciliação na JFPE
De 23 a 27 de novembro, a JFPE
promove a Semana Nacional de
Conciliação, de acordo com recomendação do CNJ. Um mutirão será
realizado com a CAIXA, no Centro
Judiciário de Solução de Conflitos e
Cidadania (CEJUSC), no 10º andar
da sede da SJPE, com o intuito de
solucionar conflitos de maneira
pacífica, com rapidez e eficácia. O
mote da campanha deste ano do
CNJ é "O caminho mais curto para
resolver seus problemas". A
Semana Nacional da Conciliação é
um marco anual das ações do CNJ e
dos tribunais, com o intuito de
fortalecer a cultura do diálogo.

Setor de benefícios recadastra Agentes de segurança recebem
treinamento
Até o dia 27 de novembro, sexta-feira, o
Setor de Benefícios realiza
recadastramento dos servidores que
re c e b e m a u x í l i o - t ra n s p o r te . O
documento deverá ser preenchido e
entregue aos Diretores de
Varas/Unidades, que remeterão ao
Setor de Benefícios. Para ter acesso ao
documento, o servidor deve acessar na
página da intranet o ícone do NGP. O
Setor informa que todos servidores que
.
recebem o referido benefício, mesmo
os que solicitaram recentemente,
devem preencher o formulário de
recadastramento e anexar a cópia do
comprovante de residência, sob pena
de suspensão de pagamento do
benefício.

Ouricuri inscreve para estágio

De 23 de novembro a 11 de dezembro
deste ano, a Subseção de Ouricuri abre
inscrições para selecionar dois
estagiários na área de Direito. As
inscrições serão presenciais e deverão
ser realizadas na sede da Subseção de
Ouricuri, situada na Rua José Tomaz
Aquino, s/n, Centro, das 9h às 18h. A
prova será aplicada em 17 de
dezembro, das 13h às 17h, na Escola de
Referência em Ensino Médio (EREM)
São Sebastião, localizada na Rua
Esplanada São Sebastião, n°110,
Centro. Mais informações no site da
JFPE, na aba “Concursos e Seleções”.

.
Subseção de Petrolina agora possui Espaço Cultural

A

subseção de Petrolina agora
conta com um espaço para
divulgação da nossa cultura: o
Espaço Cultural, instalado na sede da
Subseção, foi inaugurado no dia 16 de
novembro, com a exposição fotográfica
"Senses", assinada pela servidora da

casa, Danielly Beserra. De acordo com o
idealizador do Espaço, o juiz federal
titular da 17ª Vara, Arthur Napoleão
Teixeira Filho, a ideia surgiu a partir da
percepção de talentos na casa, como
forma de incentivo. "Nós percebemos a
existência de talentos artísticos entre os

os servidores e sentimos a necessidade
d e d iv u l g a r e i n c e n t iva r e s s a s
habilidades”. O acesso é gratuito e aberto
ao público e o funcionamento vai das 9h
às 18h. Para divulgar seu trabalho, o
cadastro deve ser feito no Apoio
Administrativo da Subseção de Petrolina.

Do dia 16 ao dia 19 de novembro, os
agentes de Segurança e Transporte da
JFPE receberam treinamentos em resolução de conflitos, defesa pessoal e
autoproteção. Entre os participantes,
estavam agentes lotados na sede e nas
subseções. As aulas foram ofertadas no
auditório do anexo 2 e na área externa do
edifício sede da JFPE. O treinamento foi
realizado em dois módulos. Na opinião
de Ademir Cordeiro Bezerra, lotado na
31ª vara em Caruaru, o mais interessante
do treinamento foi repensar a forma de
se lidar com os conflitos. Ele também
afirma que é necessário ter iniciativa
para criar um ambiente de trabalho
melhor“. Se a gente transferir a
responsabilidade de resolver o problema para o outro, a gente não vai conseguir solução nunca. Se cada um puxar
pra si a responsabilidade de ter um
convívio melhor, vai ficar tudo certo”.

