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“O importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre.” Waldemar Valle Martins 

““. Pitágoras. 

ADOTE UMA CANECA DE CAFÉ 

 

No dia 4 de abril foi lançada a campanha 

“Adote uma caneca de café”, ocasião em 

que foi distribuída uma caneca de porcelana 

para todos os juízes, servidores e 

estagiários da Seccional. A ação faz parte 

do Programa Justiça Socioambiental, que, 

por meio do Grupo de Qualidade de Vida no 

Trabalho – AC adquiriu canecas de 

porcelana para café e demais bebidas 

quentes, com o objetivo de substituir a 

utilização de copos descartáveis. Segundo 

estudos, o plástico, quando aquecido, libera 

uma substância chamada bisfenol A, uma 

toxina que, quando ingerida, pode provocar 

uma série de alterações no metabolismo 

humano, favorecendo o ganho de peso, o 

desenvolvimento de alguns tipos de 

cânceres (nas mulheres câncer de mama 

e/ou de útero e nos homens, de próstata), 

infertilidade e diminuição de 

espermatozóides. Essa aquisição visa, 

também, a reduzir o consumo de copos 

descartáveis, trazendo economia para a 

Administração, e diminuir a poluição do 

meio ambiente. Na ocasião foi distribuída, 

ainda, uma bolinha para prevenção de 

LER/DORT. 

Galeria de fotos 

BOAS-VINDAS 

 

Boas- vindas aos novos servidores: Lúcia Márcia 

Agapito dos Santos Urasaki, Analista Administrativo 

lotada no Núcleo Judiciário, trabalhou no Tribunal 

Regional do Trabalho da 2ª Região, em Franco da 

Rocha – SP tem como expectativa “Estar num 

ambiente de trabalho onde se desenvolva a 

cooperação e o companheirismo visando o 

crescimento pessoal e profissional de todos”; 

Genivaldo Rodrigues de Souza, Analista 

Administrativo, lotado na Seção de Cadastro de 

Pessoal, trabalhou no Tribunal Regional Eleitoral – 

AC, as expectativas dele são “De constante 

desenvolvimento profissional e de contribuir com um 

bom trabalho à SJ/AC”; Rafael Henrique Gondim da 

Silva, Técnico Judiciário, trabalhou na Defensoria 

Pública, suas perspectivas são “De alcançar 

constante aprimoramento, tanto profissionalmente, 

através das diversas atividades que eu possa vir a 

exercer, como pessoalmente, por meio da 

convivência e aprendizado com os demais 

servidores, os quais têm sido bastante acolhedores e 

prestativos nesta minha fase inicial na JF/AC” e 

Bruno da Silva, Analista Judiciário, trabalhou no 

Ministério Público do Estado do Acre, busca 

“Aprender e contribuir com os conhecimentos que 

adquiri ao longo dos mais de 11 anos de serviço 

público que possuo; seguir carreira na JFAC e, 

dentro das minhas atribuições na JFAC, prestar um 

serviço de qualidade ao jurisdicionado.” Estes dois 

últimos, estão lotados na Turma Recursal. 

COMUNICADO 

A Seção de Comunicações e Arquivo Administrativo - 

SECAM comunica aos usuários dos serviços de telefonia 

desta Seccional que as ligações interurbanas deverão ser 

realizadas utilizando o código de operadora 14 – 

OI/BRASILTELECOM S.A. 

http://www.ac.trf1.gov.br/eventos/2013_abril_adoteumacaneca/index.html

