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JFPE promove nova turma para o curso “Liderança e Mindfulness” nos dias 2 e 3 de dezembro
identificar o impacto das emoções no corpo,
além de uma introdução à inteligência
emocional e estratégias para aumentar o
foco e ter mais clareza para tomada de
decisões, entre outros tópicos. Os
interessados devem encaminhar email para
treinamento@jfpe.jus.br contendo nome
completo, matrícula e lotação.

Devido ao sucesso do curso realizado
durante os dias 11 e 12 de novembro, a JFPE
está disponibilizando uma nova
oportunidade para diretores, oficiais de
justiça e demais servidores interessados que
não participaram da capacitação “Liderança
e Mindfulness”. A atividade, que faz parte do
Programa de Desenvolvimento Gerencial,
será ministrada durante os dias 2 e 3 de de-

zembro, pelo consultor de empresas e coach
sênior, Karim Khoury, no auditório do
Treinamento, 3º andar do anexo II da sede
da JFPE. Com carga-horária de 16 horas
(dois dias), o conteúdo programático do
curso Liderança e Mindfulness contará com
abordagens teóricas e práticas que ajudarão
a aumentar sua presença e sua influência,
controlar pensamentos e emoções,

Agentes de segurança do Tribunal Regional
Federal da 5ª Região – TRF5 e das Seções
Judiciárias vinculadas, entre as quais a de
Pernambuco (SJPE), iniciaram, na
segunda-feira (18), o “Curso Básico de
Técnicas Operacionais”. A abertura foi
realizada na Sala das Turmas Sul do TRF5, e
contou com a participação dos juízes
federais da SJPE, Carolina Malta (vicediretora do Foro da Justiça Federal em
Pernambuco – JFPE), Tiago Antunes de
Aguiar (titular da 24ª Federal) e Joana
Carolina Lins Pereira (juíza auxiliar da
Presidência do TRF5), além da assessora-

Subseção de Serra Talhada lança campanha “Natal Solidário”

Nova previdência social estará em pauta nos dias 9 e 10 de dezembro na JFPE
Durante os dias 9 e 10 de dezembro, a
Justiça Federal em Pernambuco (JFPE)
recebe especialistas em Direito
Previdenciário (juizes federais, professores,
advogados e autores sobre o assunto) que
irão esclarecer o que muda com a reforma da
previdência e as novas normas postas em
vigor pela Emenda Constitucional n.º
103/2019, que modifica o sistema de
previdência social e estabelece regras de
transição e disposições transitórias para
trabalhadores segurados do Regime Geral
de Previdência Social, servidores públicos

civis e detentores de mandato eletivo.
Promovidas pela JFPE e Escola de
Magistratura da 5ª Região - Núcleo
Pernambuco (Esmafe), as apresentações
acontecerão no auditório do Treinamento,
3º andar do anexo II, e serão abertas aos
magistrados e servidores que possuam
interesse sobre o tema. As inscrições devem
ser locitadas via email: esmafe@jfpe.jus.br,
com nome completo e local de lotação. As
demais informações e programação
completa do seminário estarão disponíveis
na Intranet.

chefe de Segurança Institucional e
Transporte do CJF, Fernanda Rocha, e do
diretor da Subsecretaria de Apoio Especial,
General Jaborandy. A capacitação
prossegue até sexta-feira (22/11), com
exercícios práticos e teóricos, realizados na
cidade de Gravatá, em Pernambuco. O
curso faz parte do projeto estratégico do
CJF, intitulado “Fortalecimento da
Segurança Institucional no Conselho e na
Justiça Federal”, com o objetivo de
atualizar os agentes de segurança no
emprego de técnicas e equipamentos para
defesa e uso progressivo da força.

A Subseção de Serra Talhada lançou, na
segunda-feira (18/11), a campanha Natal

solidário. O objetivo é arrecadar doações
que serão destinadas a algumas famílias
necessitadas da cidade. De acordo com
informações dos organizadores, o intuito é
ajudar, pelo menos, 10 famílias, entre a
zona urbana e a zona rural, extremamente
carentes, que vivem em situações
precárias, levando um pouco de alívio e
esperança para este final de ano. As
doações podem ser de diversos itens:
alimentos, roupas, calçados, brinquedos,
material de higiene pessoal, material de
limpeza e utensílios. Os interessados em
colaborar podem entregar seus donativos,
até o dia 6 de dezembro, na sede da
Subseção, que fica situada na Rua Vereador
Silvino Cordeiro, Bairro AABB, ou entrar
em contato com a Direção da 18ª Vara pelo
email: direcao18@jfpe.jus.br ou telefone
(87) 3831-9700. " Contamos com a
colaboração de todos. Vamos fazer com que
essas pessoas tenham um Natal mais feliz e
tranquilo”, convida o diretor da Subseção,
juiz federal Bernardo Ferraz.

