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Todo mundo sabe que bom mesmo é 
ser criança. E é pensando em 
homenagear os pequenos que a JFPE 
estará de portas abertas no sábado, 8 
de outubro,  das 9h às 13h, com uma 
programação especial dedicada aos 
filhos dos servidores da JFPE , TRF5, 
Asserjufe-PE, Rejufe e Sintrajuf-PE. 
Será uma manhã recheada de ativida-

des lúdicas, com recreação, contação de 
histórias, oficinas de pintura, food park, 
plantação de mudas e muito mais. Não 
deixe de participar e trazer a criançada. 
Na ocasião, os interessados podem doar 
brinquedos e livros que serão destina- 
dos à instituição filantrópica Lar de Clara. 
A recreação infantil ficará por conta da 
Companhia do Lazer.

gráficos traz, mês a mês, o consumo do 
ano de 2015 em comparação com 2016, 
mostrando o aumento ou redução em 
cada período, visando ao monitoramen- 
to das medidas implementadas pela 
Direção do Foro para redução do custeio, 
atendendo às limitações orçamentárias 
d e s t e  a n o  d e  2 0 1 6 .  

JFPE transfere ponto facultativo 
do dia 28/10 para o dia 31/10

 Dia das crianças da JFPE: Bom é ser criança Administração Predial disponibiliza consulta do consumo na intranet

JFPE celebra convênio com 
My Intercâmbio e Viagens 

Em virtude do Ato de nº 373/2016 do 
T R F 5 ,  a  J u s t i ç a  F e d e r a l  e m  
Pernambuco (JFPE) vai transferir o 
ponto facultativo do dia 28 de outubro 
(data em que é comemorado o dia do 
servidor público) para o dia 31 de 
outubro. O expediente da JFPE será 
suspenso nessa data, assim como 
também não haverá expediente na 
instituição nos dias 01 e 02 de 
novembro, em decorrência dos 
f e r i a d o s  p r e v i s t o s  n a  L e i  n º  
5010/1966. Os vencimentos dos 
prazos previstos para 31 de outubro 
serão prorrogados para o dia 3 de 
novembro. PLANTÃO  -  A JFPE 
funcionará em regime de plantão entre 
os dias 31/10 e  02/11. Mais 
informações por meio dos telefones de 
plantão: Plantão 01 (Cabo, Goiana, 
Jaboatão, Recife e Palmares) Fone: (81) 
99971-6668; Plantão 02 (Arcoverde, 
Caruaru e Garanhuns) Fone: (81) 
99967-1549; Plantão 03 (Ouricuri, 
Petrolina, Salgueiro e Serra Talhada) 
Fone: (87) 98812-9867.

Neste mês de setembro, a JFPE fechou 
convênio com a  empresa My 
Intercâmbio e Viagens, com sede no 
bairro de Boa Viagem, no Recife. A 
partir do convênio celebrado, 
magistrados, servidores, estagiários e 
seus dependentes (filhos e enteados) 
terão direito a descontos em produtos 
e serviços da empresa. Serão 
oferecidos até 10% de desconto nos 
serviços e produtos relacionados a 
intercâmbio internacional; até 10% 
de desconto para preparação do 
idioma (aulas no Recife com professor 
oferecido pela empresa); até 5% de 
desconto nos serviços e produtos 
relacionados a turismo em geral e até 
5% de desconto nos serviços e 
produtos relacionados a ensino 
médio no exterior. Vale ressaltar que 
não será permitida a acumulação de 
benefícios. Para contratar o serviço, o 
servidor deve apresentar o crachá ou 
contracheque atualizado no ato da 
contratação, comprovando o vínculo 
com a JFPE. Confira o termo de 
convênio na íntegra, na intranet da 
JFPE, no ícone "Treinamento". 

No Dia da Árvore, SJPE realiza plantação de 20 mudas 

Atendendo aos princípios da transpa- 
rência  de informações, a Seção de 
Administração Predial  da  JFPE 
disponibilizou para consulta, na 
intranet, os dados referentes ao 
consumo de energia elétrica, água e 
telefone de todas as subseções, JEFs e do 
edifício-sede. A apresentação em 

Celebrando uma parceria que já dura 
três anos com o Rotary Club do Recife – 
Largo da Paz,   no dia 21/09,  
magistrados e servidores comemora-
ram o  Dia da Árvore com o plantio de 
20 mudas de espécies variadas. 
Durante a solenidade, a diretora do 
Foro, juíza federal Joana Carolina Lins 
Pereira destacou a importância da 
responsabilidade social para as 
instituições. “É uma expressão muito 
usada hoje em dia, mas talvez não muito 
compreendida. Como instituição, 
temos que ter essa responsabilidade, e 
dar continuidade a essa parceria com o 
plantio de árvores mostra nossa 
preocupação com o futuro”, explicou a 
magistrada, lembrando que o hall do 
edifício também recebeu, no mesmo 
dia, um bazar beneficente em prol da 
associação filantrópica Lar de Clara.
Representando o Rotary, o professor 
Mário de Oliveira Antonino lembrou 
que o projeto visa a plantação total de 
200 mudas de árvores nas áreas do 
edifício-sede da JFPE, tendo sido 

realizada a plantação de 48 mudas na 
primeira etapa, há três anos, e mais 20 
nesta segunda etapa. “Nossa preocupa-
ção não é apenas paisagística. Também 
pensamos no sombreamento do local, 
necessário para quem circula e estacio- 
na os carros, e principalmente, no projeto 
de  sustentabi l idade”,  comentou.

O servidor da JFPE Abnilson Vilar, 
responsável pelo paisagismo da SJPE, 
explicou que as mudas cultivadas são 
de plantas nativas da Mata Atlântica, 
como a Bauhinia, conhecida como Pata 
de Vaca, e Tabebuia, conhecida como 
Ipê, chegando a atingir grande porte 
num período de três a cinco anos.


