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O
Cestas básicas 
para população 
do Agreste 

JFRN inaugura bicicletário com passeio e caminhada Reajuste dos 28%

de Agosto

QUARTA Juíza federal
lança livro
infanto-juvenil  

JFAL ganha Centro de Conciliação

Gilvan Santos de Almeida
Divisão de Material e Patrimônio
Danielle Mariane Gondim Malta
Gab. Des. Fed. Rubens Canuto
Edi Cavalcante Júnior
Leon Sousa - Manut. Elétrica

Aniversariantes

A Seção Judiciária do 
Rio Grande do Nor-
te (SJRN) ganhou um 
bicicletário, no último 
sábado (20), equipado 
com banheiros e ves-
tiários. De acordo com 
o diretor do Foro, juiz 
federal Marco Bruno 
de Miranda, o evento 
contou com passeio 
ciclístico, caminhada, aula de 
alongamento, sorteio de brindes, 
plantação e distribuição de mu-

das de pau-brasil, com a participa-
ção de magistrados, servidores e 
familiares. Para o desembargador 

presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
- TRF5, desembargador federal Rogério Fialho Morei-

ra, e o diretor do Foro da Justiça Federal em Alagoas (JFAL), 
juiz federal Frederico Wildson Dantas, inauguram, amanhã 
(25), às 17h, o Centro de Conciliação da Seção Judiciária de 
Alagoas, na sede da JFAL. O espaço foi adaptado e concen-
trará a realização das audiências e sessões de conciliação e 
mediação, processuais e pré-processuais, bem como servi-
ços de atendimento e orientação ao cidadão. 
Resolução de conflitos - “O Centro é espaço adequado 
para a alternativa pautada no diálogo e na cooperação 
entre as pessoas para a superação dos conflitos”, destaca o 
diretor do Foro, juiz federal Frederico Wildson. Com infor-
mações da ASCOM/JFAL

O Sindicato dos Trabalhadores do 
Poder Judiciário Federal em Per-
nambuco (Sintrajuf-PE) realiza, hoje 
(24), às 15h, na Sala das Turmas Sul 
do TRF5, reunião para tratar da pos-
sibilidade de ajuizamento de nova 
ação judicial referente à incidência 
do recolhimento previdenciário so-
bre a parcela da Função Comissio-
nada (FC) nos valores a serem rece-
bidos por cerca de 130 servidores 
do TRF5, em razão de reajustes sa-
lariais (28%) não pagos pela União 
e reconhecidos pelo Judiciário. A 
Assessoria Jurídica do Sintrajuf-PE 
estará presente à reunião.

No último dia 13 de agosto, a ju-
íza federal Thalynni Maria de La-
vor Passos, titular da 8° Vara de 
Pernambuco, lançou, no Festival 
Aldeia do Velho Chico, no Sesc 
de Petrolina, a obra infanto-juve-
nil “Entre Fadas e Outros Bichos”, 
publicada pela Editora Confraria 
do Vento, com ilustrações de 
Visca. A obra terá lançamento no 
Recife, em data a ser definida. A 
obra é uma coletânea de onze 
contos que entrelaçam proble-
mas do cotidiano com o imagé-
tico lúdico infantil, criando uma 
grande fábula. Apesar de o livro 
estar classificado como infan-
tojuvenil (a partir de dez anos), 
por conter elementos de meta 
linguagem, os contos podem ser 
lidos por crianças e adultos de 
qualquer idade.

Os terapeutas corporais Agui-
naldo Júnior e Rosana Andrade, 
responsáveis pelo Espaço Re-
nascer (16º andar) e pelo Grupo 
Humanizar, que organiza o Natal 
sem Lágrimas, estão arrecadando 
cestas básicas, para serem doadas 
à população do Agreste e Sertão 
de Pernambuco. De acordo com 
Rosana, eles arrecadaram cerca de 
60 cestas, o que representa menos 
da metade necessária: 150. Con-
tribuições em dinheiro também 
são bem-vindas: Banco do Brasil 
(Ag.1838-4, c/c: 44.784-6), em 
nome da Associação Grupo Hu-
manizar. As doações serão levadas 
para as famílias no próximo do-
mingo (28/08).

federal convocado Ivan 
Lira, que compareceu à 
inauguração, cuidar da 
saúde é fundamental: 
“não vivemos apenas por 
trás do birô. Nós temos 
uma vida saudável, ativa, 
isso reflete na qualidade 
do trabalho que pres-
tamos à sociedade”.  A 
ação integra o programa 

de sustentabilidade e qualidade 
de vida da Justiça Federal no Rio 
Grande do Norte.


