
Aderindo à campanha do Setembro 
A m a r e l o ,  m o m e n t o v o l t a d o p a r a 
conscientização e prevenção do suicídio, a 
JFPE ofereceu aos servidores, nos dias 18 
e 19 de setembro, as palestras “Quem 
mexeu no meu queijo? Uma conversa 
sobre atitude e equilíbrio num contexto e 
mudança”, baseada no livro motivacional 
homônimo, ministrada pela coach, 
especialista em perfil comportamental e 
oficiala da JFPE, Ana Maravalho, e 
“Depressão e ansiedade: doenças do 
apego? ”, apresentada pela psicóloga e 
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 Servidores devem renovar fotografia para emissão de novas carteiras funcionais     

 

 JEFs e Subseção de Jaboatão contarão com nova sede            
 A JFPE  deu início a um novo momento para 
os Juizados Especiais Federais (JEFs), 
composto pelas 14ª, 15ª e 19ª Varas, e para a 
Subseção de Jaboatão dos Guararapes (29ª 
e 30ª Varas), que passarão a prestar seus 
serviços, a partir de 2020, em um imóvel 
próximo ao Aeroporto Internacional dos 
Guararapes, local onde, hoje, funciona a 
sede da superintendência da Infraero.  O 
acordo para compartilhamento do espaço 
foi assinado no dia 13 de setembro, pelo 
diretor do Foro da JFPE, juiz federal 
Frederico José Pinto de Azevedo e pelo 
presidente da Infraero Hélio Paes de Barros 
Junior. Na ocasião, o magistrado agradeceu 
ao presidente da Infraero o apoio 
dispensado, tendo em vista os novos 
desafios orçamentários da Justiça Federal.
A cerimônia contou ainda com a presença do 
desembargador do TRF5, Élio Wanderley de 
Siqueira Filho, a vice-diretora do Foro 
Carolina Malta e demais magistrados da 
JFPE.Com a mudança para a nova sede, é 

Atendendo à Resolução nº 528, de 1º de 
março de 2019 do Conselho da Justiça 
Federal (CJF), que promoveu uma série de 
alterações referentes à emissão da carteira 
de identidade funcional dos servidores da 
Justiça Federal em todo o país, os setores de 
Treinamento e Comunicação estão 
realizando a produção de fotos dos 
servidores lotados no edifício-sede, no 
auditório II do setor de Treinamento ( 3º 
andar do anexo II), de acordo com escala 
elaborada pela organização, disponível na 

Intranet. Até o mês de novembro, todas as 
informações devem ser enviadas para o 
CJF. Novas Carteiras: após convênio 
firmado com o CJF, a emissão das novas 
c a r t e i r a s  f u n c i o n a i s  f i c a r á  s o b  
responsabilidade da Casa da Moeda, as 
quais serão confeccionadas em papel 
moeda. Além das mudanças do material em 
que são produzidas e do layout, as carteiras 
serão produzidas com novos requisitos de 
segurança, como relevo tátil, código de 
barras ou QR code. 

esperada, além da otimização dos recursos 
financeiros, a melhoria nas instalações 
físicas, que proporcionará mais conforto e 
melhores condições de trabalho para 
magistrados, servidores e colaboradores, 
assim como melhores condições de 
atendimento e de acomodação aos 
jurisdicionados. Outra vantagem é a 
localização em área de fácil acesso, próximo 
ao Aeroporto e aos fóruns da Justiça do 
Trabalho de Jaboatão e do Recife. Saiba 
mais: www.jfpe.jus.br 

JFPE seleciona entidades 
para doação de automóveis    

A JFPE torna público três editais para 
doação de veículos. São eles:  placa KKJ 
8701, ano de fabricação 2001, marca 
Volkswagen, modelo Saveiro 1.8; placa KKT 
1342, ano de fabricação 2006, marca 
Volkswagen, modelo Parati 1.6; e placa KJA 
4601, ano 2008, marca Volkswagen, modelo 
Spacefox 1.6. Todos foram classificados 
como inservíveis para os trabalhos da JFPE, 
de acordo com a Instrução Normativa 04 de 
18 /04de 2010 do CJF. A sessão de doação 
do veículo Parati aconteceu no dia 27 de 
setembro de 2019. Já a sessão para doação 
do modelo Saveiro será no dia 04 de outubro 
de 2019 .  Por fim, a doação do Spacefox será 
realizada em sessão no dia 18 de outubro de 
2019. Todas acontecerão às 14h, no prédio 
anexo do edifício-sede da JFPE. As 
informações para participar do processo 
estão no site: www.jfpe.jus.br.   .

advogada Margarida Felix. Os dois 
momentos abordaram, por meio de 
diferentes olhares, as frequentes mudanças 
na vida do ser humano e a importância de 
saber enfrentar tais momentos como uma 
fase de aprendizado e crescimento, 
destacando que a vida é fluida e composta 
por perdas e ganhos. “Tratamos coisas 
finitas e passageiras como se fossem 
absolutas (ídolos); não sabendo lidar com o 
sofrimento da perda, surge a ansiedade e 
depressão”,   destacou a psicóloga  
Margarida Felix.

Setembro Amarelo: palestras abordaram autoconhecimento e equilíbio mental                    

Outubro: fique atento à programação do mês do servidor               

Gincana esportiva, atividades voltadas 
para saúde e bem-estar, palestras e sorteio 
de brindes estão na programação que está 
sendo preparada para o mês do servidor. As 
ações serão realizadas no Recife, Caruaru e 
Petrolina com o objetivo de homenagear e 
prestar serviços a todos os que fazem a 
JFPE. O início da programação será 
marcado com a realização da palestra 
“Alimentação saudável, atividade física e 
saúde”, ministrada pela nutricionista 
Tainá Diniz e por profissionais de 
Educação Física, que acontece no dia 2  de 

outubro. Após a palestra, será dada a 
largada para o programa Justiça em 
Movimento, que selecionará 30 servidores 
para atividades monitoradas, como 
exercícios físicos e reeducação alimentar, 
visando à perda de peso, qualidade de vida 
e regulação de taxas. O programa terá 
duração de 2 meses e meio e os resultados 
serão apresentados ao final. A gincana 
esportiva é outra ação programada para o 
dia 26 de outubro (sábado). As equipes 
para participar das diferentes modalidades 
(futebol, xadrez, vôlei, totó, dominó, ping-
pong e queimado) já devem estar formadas. 
Será um dia recheado de atividades de 
lazer, com brinquedos para as crianças, 
atividades físicas e apresentações culturais.  
As ações são realizadas pela JFPE em 
parceria com a Associação dos Juízes 
Federais da 5ª Região (Rejufe), Associação 
dos Servidores (Asserjufe-PE) e Sindicato 
dos Trabalhadores do Poder Judiciário 
Federal de Pernambuco (Sintrajuf – PE).  
Saiba mais:www.intranet.jfpe.jus.br.
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