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Dia das mães: JFPE promoveu palestras sobre saúde e beleza
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Justiça Federal, TRF5 e Secretaria de Educação do Estado lançam 1º Concurso de Produção Textual
Estão abertas as inscrições para o 1º
Concurso de Produção Textual da Justiça
Federal em Pernambuco, em parceria com a
Secretaria Estadual de Educação.
Destinado a estudantes do Ensino
Fundamental Anos Finais das Escolas da
Rede Estadual de Ensino, localizadas no
Recife, Jaboatão dos Guararapes e Cabo de
Santo Agostinho, o 1º Concurso de
Produção Textual tem como tema central "O
Papel da Justiça Federal na Promoção da
Cidadania". Os estudantes deverão elaborar
Carta Argumentativa sobre o tema e
remeter à Gerência de Programas e Projetos
Especiais (GERPE) até o dia 14 de junho.
Cada escola poderá inscrever apenas 01
(um) trabalho. Para inscrever os trabalhos,
as escolas deverão acessar o Edital, a Ficha
de Inscrição e o Formulário de Redação
disponíveis na página da Secretaria de
Educação. Serão premiados com

tablets e vouchers para compras em uma
livraria os estudantes e seus respectivos
professores orientadores classificados nas
três primeiras colocações. No entanto,

os classificados até a décima-primeira
colocação também receberão prêmios.
Mais informações pelo telefone (81) 31839304, da Secretaria Estadual de Educação.

Projeto Prédio-Caixão: Cejusc divulga datas dos próximos mutirões
Nos próximos dias 21, 23, 28 e 30 de
maio, e 04, 07, 08 e 11 de junho, o Cejusc
realizará mais uma rodada de mutirões de
conciliação referentes ao Projeto PrédioCaixão. Nessa nova etapa, serão
convocados 316 ocupantes/ex-mutuários
dos imóveis Ed. Dallas, Jardim Botânico
Residence, Res. Cláudia Maria, Res.
Corais, Res. Marechal Castelo Branco,
Res. Primavera I e Res. Petit Village. A
iniciativa é da Justiça Federal em
Pernambuco (JFPE), em parceria com a
Caixa Econômica Federal, Empresa
Gestora de Ativos (EMGEA) e Ministério
Público Federal (MPF). As audiências são
realizadas no Centro Judiciário de

Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc),
no 10º andar do edifício-sede da Justiça
Federal. O Projeto Prédio-Caixão teve
início em outubro de 2017 com o objetivo
de regularizar, por meio da conciliação
entre Caixa, Emgea e os ocupantes ou
mutuários dos imóveis, o uso e ocupação
dos prédios construídos com a técnica de
alvenaria autoportante, conhecidos como
prédios-caixão. Durante as conciliações,
os mutuários e ocupantes podem negociar
com a Caixa Econômica descontos de até
80% em relação ao valor de avaliação do
imóvel. O acordo teve origem na Ação Civil
Pública de nº 00089870520054058300
que tramita na 12ª Vara Federal.

Pensando em homenagear as mães que
fazem a JFPE, o Setor de Treinamento
promoveu dois eventos voltados para
informações e dicas de saúde, beleza e
bem-estar. Na terça-feira (15), aconteceu o
“Spa da Beleza” onde consultoras Mary Kay
fizeram demonstração de produtos para as
servidoras que também obtiveram
informações importantes sobre pele,
indicação dos produtos adequados ao seu
objetivo e orientação sobre a maneira
correta de utilizá-los.“O resultado foi
encantador”, afirmou a servidora Ana
Paula Cavalcanti após a sessão. “Os
produtos são muito bons, as meninas
foram bem atenciosas. Eu aprendi técnicas
de maquiagens e como tratar minha pele.”
Já na quarta-feira (16), foi realizada a
palestra “Dieta Low Carb é a melhor opção?
O encontro foi comandado pela médica
endocrinologista Renata Simões, que faz
parte do Núcleo de Assistência à Saúde do

TRF5. Renata destacou durante a
conversa a definição de dieta, a relação
cultural nela presente, e como fazer uma
modificação no modo de vida de forma
saudável e consciente. Segundo a Médica,
“é interessante trazer esse tema para
alertar os servidores na escolha de uma
alimentação saudável, hábitos de vida
saudáveis e também em relação ao senso
crítico direcionado às dietas da moda”.
Durante a palestra discutiu-se os tipos de
dietas, a importância de um
acompanhamento profissional, pontos
positivos e negativos da dieta Low Carb –
que restringe a quantidade de
carboidratos e usa as proteínas e gorduras
saudáveis como fonte de energia –, assim
como os cuidados que devem ser tomados
ao optar por qualquer tipo de dieta.
“Muita coisa divulgada em rede social
nem sempre tem um valor positivo para a
saúde”, afirmou a palestrante.

Petrolina inicia 3ª edição do Projeto “A Comunidade escolar na JF”
No dia 02 de maio, a Subseção de Petrolina,
no Sertão do Estado, recebeu 30 alunos do
9º ano do ensino fundamental do Colégio
Dom Bosco, escola particular sediada
naquela cidade. Os estudantes visitaram as
instalações da Subseção, em cumprimento
à primeira etapa da terceira edição do
projeto "A Comunidade Escolar na Justiça
Federal".O objetivo do projeto é aproximar
a comunidade, em especial crianças e
adolescentes, da Justiça Federal, de modo a

promover o conhecimento sobre o papel da
Justiça, despertar na juventude o interesse
em ingressar em carreiras jurídicas e
desenvolver a oratória, o gosto pela leitura e
pela argumentação. Agora a escola se
prepara para comparecer ao auditório da
Subseção e realizar um julgamento
colegiado simulado, no qual os alunos
atuarão como membros do Sistema de
Justiça, representando os papéis de juízes,
promotores, advogados e servidores.

