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Por causa do tempo: Memória de 125 anos da Justiça Federal é contada em livro
125 anos de uma história de crescimento, ética, respeito, reconhecimento do mérito e, principalmente, Justiça.
Filha da República, nasce em 1889 a
Justiça Federal, garantindo direitos e
equidade. Em 2014, com o objetivo de
narrar tal trajetória, foi criada a
Comissão do Espaço Memória,
formada pelos magistrados Ubiratan
Maurício e Frederico Azevedo, e pelos
servidores Maria de Lourdes Castelo
Branco e Alexandre Albuquerque. Um
ano depois nasce a obra "Por Causa do
Tempo - Memória da Justiça Federal em
Pernambuco". O lançamento do livro
acontece na quarta (9), às 17h, no
Espaço Memória, 1º andar do edifíciosede. Para o presidente da Comissão,
juiz federal Ubiratan Maurício, o livro
servirá como fonte de informação para
pesquisadores. "Conseguimos
historiar em um texto único a memória
institucional da JFPE, material que será
útil para futuras pesquisas, inclusive
acadêmicas". Diretora do Foro, a juíza
federal Joana Carolina Lins, fala sobre a
relevância da obra. “Eu não poderia

PRATA DA CASA:
JFPE abre seleção de
O cordelista Valdir Soares, da 22ª Vara estágio remunerado no

Grande Recife em 5 áreas

Reforço no policiamento
.

Evento acontece no Espaço Memória

deixar de dar continuidade, ao assumir a
direção do foro, a um projeto de tamanha
relevância. Trata-se de obra marcante,
histórica. Mais que celebrar os 125 anos
da Justiça Federal, ela apresenta ao
grande público a história e a importância
de uma das instituições mais sérias do
país”. O juiz federal Frederico Azevedo,
também membro da Comissão e o
idealizador da obra, destaca a
legitimidade que a JF preservou ao longo
dos anos. "Dos primeiros juízes
fundadores até a interiorização da JF,
nossa instituição passou por
transformações, mas sempre manteve o
bom conceito perante a sociedade,
objetivo maior de sua existência".

Na terça (01), a diretora do Foro da
JFPE, juíza federal Joana Carolina
Lins Pereira, junto com o diretor do
Núcleo Administrativo, Josemar
Melo, visitaram o Comando Geral
da PM em PE, no Derby, com o
intuito de solicitar policiamento no
entorno do edifício-sede da JFPE.
Na ocasião, foi entregue um
abaixo-assinado, promovido pelos
servidores e terceirizados da JFPE,
pleiteando segurança. O
Comandante Geral da PM em PE,
Coronel Carlos D’Albuquerque,
recebeu o documento e se comprometeu a reforçar a segurança na
área já neste início de dezembro,
por meio do 12º Batalhão.

Há mais de 22 anos, Valdir Soares
Fernando é servidor da JFPE: ele
chegou aqui em 1993, passou por duas
subseções no interior e hoje está lotado
na 22ª. Valdir possui um talento
especial, o cordel: ele começou sua vida
de cordelista desde que entrou na
faculdade, em 1990, e a paixão foi tanta
que não parou mais. O gosto por esse
tipo de literatura vem desde pequeno,
inspirado no pai. “Ele era comerciante
em Escada e tinha uma memória
fabulosa. Aqueles cordéis de interior
ele sabia de cor. Desde menino eu o
ouvia cantarolar aquelas aventuras,
Juvenal e o dragão e Pavão Misterioso,
por exemplo, e aquilo me encantava".
Hoje, com cerca de 40 cordéis escritos e
2 livros publicados pela Editora Chiado,
ainda sobra inspiração e talento para
novos escritos. “Eu aproveito qualquer
oportunidade do meu universo para
criar, faço pelo prazer de fazer”, conta.

.
De mudança: Subseção de Palmares recebe nova
sede
população da cidade de
Palmares, Mata Sul do estado,
receberá uma nova sede da
JFPE: a Subseção de Palmares está de
mudança para a Rua Quilombo dos
Palmares, nº 555. Com um terreno de 5
mil m², 1120 m² de área construída, 22

A

setores e um anexo com refeitório e dois
vestiários, a nova sede será inaugurada
no dia 10 de dezembro, às 11h. Para o
juiz titular da 26ª Vara, Tarcísio Correa
Monte, a nova sede oferece melhor
suporte físico e tecnológico. "Criada pela
Lei nº 12.011/09 e inaugurada em 28 de

abril de 2010, a 26ª Vara tem grande
relevância para a região onde está
situada. Agora em 2015, a nova sede da
Subseção de Palmares terá importância
fundamental para o bom desempenho da
função jurisdicional, garantindo o acesso
à justiça para a população de 14

municípios”, disse. Supervisor de Adm.
Predial, Francisco Fittipaldi fala que as
n ova s i n s t a l a ç õ e s p r i o r i z a ra m a
segurança, já que o prédio antigo estava
situado em local com risco de ocorrência
de cheias. “A antiga sede já havia sofrido
duas inundações”, informou.

A Justiça Federal em Pernambuco
(JFPE) iniciou seleção de estágio a
partir do dia 30 de dezembro. Serão
ofertadas vagas para estudantes de
n íve l s u p e r i o r d o s c u r s o s d e
Administração, Biblioteconomia,
Ciência da Computação (Especialidade
Sistemas), Ciência da Computação
(Especialidade Redes), Ciências
Contábeis, Direito e Jornalismo. Os
candidatos irão estagiar apenas no
âmbito do Grande Recife, ou seja, no
edifício-sede (que fica no bairro do
Jiquiá, zona Oeste do Recife), no
Juizado Especial Federal (bairro de São
José) ou na Subseção de Jaboatão dos
Guararapes, no bairro de Piedade, de
acordo com a disponibilidade de vagas.
Os que forem aprovados terão carga
horária de 20 horas semanais. A
remuneração é de R$845, acrescida de
R$ 7 diários de auxílio transporte.
Além disso, todos os estagiários serão
a s s e g u ra d o s c o n t ra a c i d e n t e s
pessoais. As provas serão realizadas
em dia, local e horário que serão
informados através do site
www.sustente.org.br. Os interessados
em participar do certame e obter mais
informações devem acessar o edital no
site da Sustente.

