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JFPE vive semana de saúde e bem-estar

N

o período de 29/08 a 02/09, a
JFPE se transformou em um
espaço para cuidar da mente, do
corpo e do espírito: os magistrados e
servidores puderam vivenciar uma
semana inteira de saúde e bem-estar, com
a instalação de uma feira, palestras e
vivências de várias terapias alternativas. Mindfulness, Antroposofia, Florais
alquímicos, pedagogia Waldorf Reike,
Leitura de aura, Acunputura emocional,
Aromaterapia, Massagem Ayurvédica,
Microfisioterapia, Autoconhecimento,
terapia Craniosacral, Constelação familiar, Ikebana, Psicoterapia, Thetahealing
Aposentadoria, meditação Osho,
Qualidade de vida para idosos, Yoga,
Dança circular e Terapia Financeira foram
os temas tratados na semana. Para a
servidora Lucinete Morais, do setor de
Controle Interno, a manhã foi repleta de
momentos intimamente transformadores. "As palestras trouxeram reflexões em
relação a nossa própria essência, com
abordagens através da natureza e através
do autoconhecimento. Com certeza esse
foi um ponto de partida para mudanças”.

A partir de agora, os magistrados e
servidores do Tribunal Regional
Federal da 5ª Região e da Seção
Judiciária de Pernambuco têm direito
a 10% de desconto no Bistrô & Boteco
do Recife Antigo. Para ter o referido
desconto, basta apresentar a carteira
ou o crachá no ato do pagamento da
conta.
.

JFPE regulamenta pagamentos e
depósitos durante a greve bancária
A Direção do Foro expediu portaria
com o objetivo de regulamentar os
pagamentos de custas e realização de
depósitos judiciais da JFPE, durante a
greve bancária. De acordo com o
d o c u m e n to , e n q u a n to d u ra r o
movimento grevista, a distribuição dos
feitos e petições da JFPE deve ocorrer
sem o pagamento das custas
pertinentes. Após o encerramento da
greve, tanto o pagamento das custas
como dos depósitos judiciais
pendentes, relativos a processos da
JFPE, serão efetuados até o 2º dia útil
após o retorno do expediente bancário.
A portaria está publicada na íntegra no
portal da JFPE.

Juíza federal recebe peritos na 32ª Vara
No dia 23 de agosto, a juíza federal da 32ª
Vara, Madja Moura Florencio, se reuniu
com peritos médicos que atendem na
Vara. O objetivo do encontro foi
promover uma maior interação entre os
servidores da 32ª e os peritos,
apresentando-os à magistrada. A juíza
explanou sobre os benefícios por
incapacidade (que são as ações em que

Juízes e servidores agora tem 10% Campanha “Por um dia das crianças
de desconto no Bistrô & Boteco mais feliz” chega à sua 5ª edição

os peritos atuam), além de esclarecer
alguns quesitos dos laudos periciais
solicitação de exames complementares, entre outros temas. Participaram da
reunião os peritos Antonio
Albuquerque (Clínica geral), Raitza
Lima (Psiquiatria), Roberto Amorim
(Reumatologia) e Danilo Ferraz
(Ortopedia).

O dia das crianças está chegando, e
com esta data, a oportunidade de
ajudar as crianças com câncer que
realizam tratamento no Hospital de
Câncer de Pernambuco (HCP). Pelo
5º ano consecutivo, a campanha “Por
um dia das crianças mais feliz”
solicita a mobilização dos servidores
da JFPE para arrecadação de leite em
pó, suplementos alimentares
(Sustagen, Neston, Mucilon, aveia e
similares), guloseimas, brinquedos,
lenços de cabeça e bonés.
As doações podem ser entregues até
o dia 07 de outubro (sexta-feira), na
sede da JFPE e nos Juizados Especiais
Federais, na Avenida Dantas Barreto,
no Recife, ou nas subseções do Cabo
de Santo Agostinho, Goiana, Jaboatão
d o s G u a ra ra p e s e Pa l m a re s .
Não deixe de participar. As crianças
do HCP agradecem!

21ª Vara
no Recife adota filosofia “5S”
.
para otimização do ambiente de trabalho
Senso de utilização, senso de organização, senso de limpeza, senso de saúde e
higiene e senso de disciplina. A união
desses conceitos forma a filosofia de
origem japonesa conhecida como 5S,
adotada pela equipe que atua na 21ª
Vara. “Com o passar dos anos, há um
acúmulo natural de materiais que aca-

bam ficando sem utilização. Então Dr.
Francisco Barros teve a ideia de descartar
o que não estava em uso. Daí surgiu a
iniciativa”, explica a diretora da Vara,
Márcia Cantalice. Ainda segundo Márcia,
além da otimização do espaço, o ambiente
agora está mais verde e agradável. O
trabalho aconteceu entre 29/08 e 02/09.

