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Júri Thiago Faria Soares: jurados condenam dois e absolvem um acusado

D

e 24 a 28 de outubro, a Justiça
Federal em Pernambuco
(JFPE) realizou sessão do
Tribunal do Júri que julgou o assassinato
do promotor de justiça Thiago Faria
Soares, morto em Itaíba no ano de 2013.
Na madrugada da sexta-feira (28), os
sete jurados decidiram pela condenação
dos réus José Maria Pedro Rosendo
Barbosa a 50 anos e quatro meses de
prisão em regime fechado e José
Marisvaldo Vítor da Silva a 40 anos e oito
meses de prisão em regime fechado. O
Tribunal do Júri foi presidido pela juíza
federal Amanda Torres de Lucena Diniz
Araújo, em substituição regimental na
36ª Vara Federal. Os condenados foram
considerados culpados pelos crimes de
homicídio doloso (art. 121 do Código
Penal - CP) e pela tentativa de homicídio
contra Mysheva Freire Ferrão Martins e
Adautivo Elias Martins (Art. 121 c/c Art.
14 do CP). O réu Adeildo Ferreira dos
Santos foi considerado inocente pelo
júri popular e por isso absolvido das
acusações DESMEMBRAMENTO - De
acordo com o Procedimento Especial
dos Crimes de Competência do Júri

.

Júri | Quarto acusado do crime terá sessão de Júri no dia 12 de dezembro

n° 0008719-33.2014.4.05.8300, José
Maria Domingos Cavalcante também é
acusado de envolvimento nos crimes
citados acima. Devido à ausência
injustificada do advogado do acusado no
primeiro dia da sessão do júri, o Juízo da
3 6 ª Va ra Fe d e ra l d e t e r m i n o u o
desmembramento do julgamento para

Cavalcante. A sessão de julgamento do
Tribunal do Júri para o acusado será
realizada no dia 12/12/2016, a partir
das 9h, na sede da JFPE, no bairro do
Jiquiá. Na sexta-feira (04), a partir das
14h, houve o sorteio dos 25 jurados e dos
25 suplentes que vão compor o conselho
de sentença, na 36ª Vara Federal.

Com a ideia de promover novos olhares sobre o ambiente de trabalho, o
TRF5 promove o 1º Concurso Cultural Fotográfico #OlharesTRF5, que vai
selecionar 12 fotografias, sendo 10
por uma comissão julgadora e duas
por júri popular, para compor o
Calendário 2017 do TRF5. Poderão
participar magistrados e servidores
da JF na 5ª Região, lotados no TRF5 e
nas SJs. Para concorrer, o interessado
deve fotografar o edifício-sede do
Tribunal ou as paisagens nas quais o
prédio está inserido, desde que o
edifício-sede esteja enquadrado. Cada
concorrente poderá participar com
uma fotografia (especificações no
Edital), que deve ser enviada, até o dia
23/11, para o e-mail
comunicacaosocialtrf5@gmail.com,
com o título “Concurso Cultural de
Fotografias #OlharesTRF5” escrito no
campo “Assunto”.

Palestras sobre Mindfulness e exercícios funcionais celebram Semana do Servidor 2016
.

A palestra motivacional “Mindfulness
( a t e n ç ã o p l e n a ) n o Tra b a l h o”,
ministrada pelo consultor empresarial
Karim Khoury, deu início à Semana do
Servidor 2016. O evento aconteceu na
sede da JFPE no dia 26/10. Karim se
utilizou de uma abordagem voltada
para o bem-estar dos funcionários,

ainda que o tema da palestra fosse o
desempenho no trabalho. “Eu acredito
que você só pode ser um bom gestor se
você conseguir um equilíbrio entre a sua
vida pessoal e profissional. A ideia é que o
participante consiga aplicar essas
técnicas nas áreas da vida”, diz o
consultor. Já no dia 28/10, a palestra

abordou os benefícios dos exercícios
funcionais. Com a orientação do
professor de educação física e dono da
Leg's Assessoria Esportiva, Alexandre
(Leguito) Marcone, os servidores
tiveram uma manhã de muito exercício.
Leguito deu uma aula sobre consciência
corporal, que consiste na "memória" dos

movimentos que se possui desde a
infância. Ele explicou que, com o passar
dos anos, é preciso ativar esses
movimentos constantemente através
dos exercícios, para que a nossa
locomoção, coordenação motora e
equilíbrio não sejam prejudicados no
dia a dia.

Pelo 5º ano consecutivo, a JFPE fez a festa
das crianças que fazem algum tipo de
tratamento no HCP. O evento aconteceu
no dia 11 de outubro. Durante todo o mês
de setembro e início de outubro, a JFPE
se une com o fim de arrecadar itens que
serão distribuídos. Após a doação, cerca
de 50 crianças participaram de uma festa
com palhacinhos, personagens infantis
como mágicos, guloseimas, música e
muita animação. O idealizador da
campanha explica que quem ajuda
também está sendo ajudado. "Chegando
aqui, você sai mais alegre do que quando
chegou. Você descobre que não tem
problemas", declara Jeremias. A JFPE
conseguiu arrecadar em 2016 155
brinquedos e brindes; 19 livros; 30
bonés; 26 lenços de cabeça; 151 kg e 800
g de leite em pó; 103 kg e 100 kg de suplemento alimentar; 39 kg e 805 g de doces
(pirulitos e balas); 192 fraldas; 120 sacos
de pipoca e salgadinhos; 100 pacotes de
biscoitos; 600 g de fubá; 700 g de
rosquinhas; 400g de bolachas; 1 litro de
leite integral líquido.

