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A Subseção de Arcoverde vem reali- 

zando um trabalho de doação de li- 

vros para a Fundação Terra. Neste 

ano, já foram realizadas seis doa- 

ções, ação que ajuda a aumentar o 

acervo da Biblioteca da Fundação e 

difundir o hábito da leitura entre os 

frequentadores da entidade. Para 

colaborar, é só entregar os livros na 

subseção ou ligar para o telefone (87) 

3321-1303. 

a última quarta-feira (16), 
o diretor do Foro, juiz Nfederal Frederico Azevedo 

e os diretores Izabel Furtado e 
Josemar Melo, visitaram o prefeito 
do Cabo de Santo Agostinho, Vado 
da Farmácia, solicitando o apoio da

Prefeitura na manutenção da rua de 
acesso ao local onde serão instaladas a 
34ª e 35ª Varas Federais da JFPE, que 
serão inauguradas em dezembro deste 
ano. A reunião aconteceu no anexo do 
Centro Administrativo Municipal 
(CAM), às margens da PE-60. Na 

ocasião, o magistrado convidou o 
prefeito Vado para a inauguração das 
duas subseções judiciárias. O prefeito 
se comprometeu a fazer melhorias no 
local e disse que vai solicitar à Guarda 
Municipal um reforço na fiscalização de 
estacionamento irregular na via. A 

jurisdição das duas novas varas vai 
abranger seis cidades situadas no 
entorno do Cabo - Cortês, Amaraji, Rio 
Formoso, Ipojuca, Escada e Primavera. O 
procurador geral do município, José 
Feliciano de Barros, a controladora 
geral, Alinne Torreão e o secretário de 
Gestão Pública, Lusivan Oliveira  
também participaram da reunião.

      Vigilante da JFPE conquista 
2º lugar na 3ª corrida de Noronha

O vigilante Walcir Ferreira brilhou na 
3ª Corrida de Rua de Fernando de 
Noronha, em agosto. O atleta con-
quistou a 2ª colocação, no percurso de 
14 km. “A prova requer muito treino, 
mas pra mim, fazer atividade física é 
um prazer  imenso”,  apontou.  

om início nesta segunda-feira 
(21), a Semana do Servidor na CJ F P E  c o m e ç a  c o m  u m a  

programação cheia de atividades 
variadas, com o intuito de atingir a 
maior parte destes profissionais.  A 
programação segue até o dia 31 de 
outubro e abrange os servidores 
lotados no edifício-sede da JFPE, como 
também os que trabalham nas 
subseções. Para abrir as atividades, a 
partir das 17h do dia 21, o consultor 
empresarial  Karim Khoury vai  
ministrar palestra sobre o tema 
“Influência Positiva e Felicidade”, no 
auditório do 10º andar do edifício-sede 
da JFPE. De acordo com o Diretor do 
Foro, o juiz federal titular da 3ª Vara 
Federal, Frederico José Pinto de 
Azevedo, a iniciativa visa valorizar e 
integrar o servidor. “O objetivo de 
incluir várias atividades diversificadas 
durante a semana do servidor é atingir 
o maior número de funcionários, 
valorizando o seu trabalho, já que sem 
eles o trabalho da SJPE não seria 
completo”, destacou o magistrado. 

Dentro da semana, estão previstas 
sessões de automaquiagem, com as 
diretoras da empresa Mary Kay, Ana de 
Sena, Mirely Tabosa e Dayna Campos, 
como também sessões de massagem. 
Palestras com várias temáticas, a 
e x e m p l o  d e  “ M e d i t a ç ã o  
Transcendental”, “Conheça mais sobre 
café” e “Finanças Pessoais”, com o 
gerente regional da Caixa, João Carlos 
Sá Leitão Freitas, também estão 
inclusas na programação, além de 
exposições de bijouterias, arranjos, 
bolsas e sapatos, no térreo do edifício-
sede da SJPE. A semana finaliza com a 
realização de um Culto Ecumênico no 
dia 30 de outubro, a partir das 17h, no 
térreo do edifício-sede. O Setor de 
Treinamento reforça que todas as 
palestras serão transmitidas por 
videoconferência para as subseções. As 
inscrições para as atividades devem 
ser feitas no Setor de Treinamento para 
os cursos realizados no Recife e nos 
Apoios Administrativos para as 
atividades realizadas nas subseções e 
nos Juizados. 

Subseção de Petrolina 
comemora dia das crianças 
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Em celebração ao dia das crianças, os 
servidores da Subseção de Petrolina 
entregaram os donativos arrecadados 
por meio da campanha à instituição 
Sementes do Amanhã. Produtos de 
higiene pessoal e brinquedos foram os 
donativos escolhidos pela instituição e 
arrecadados na subseção. Além da 
doação, realizada no dia 11 de outubro, a 
servidora Gláucia Brito, que é formada 
em Odontologia, realizou uma palestra 
sobre higiene bucal. As crianças também 
tiveram direito a lanche. Satisfeitos com 
a alegria proporcionada às crianças, os 
servidores da subseção de Petrolina já 
anunciaram a realização de nova 
campanha beneficente para o Natal.

Direção do Foro da SJPE visita Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho
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