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“Queremos livros que nos afetem como um desastre. Um livro deve ser como um 

machado diante de um mar congelado em nós”. Franz Kafka 

 

JFAC GARANTE ÁREA DE TERRA PARA CONSTRUÇÃO 
DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO 

O Diretor do Foro, Juiz Federal Náiber Pontes de Almeida, esteve em reunião no 

dia 10 de junho com o governador do Estado do Acre, Tião Viana, para solicitar a 

doação de área de terra para a construção de Estação de Tratamento do Esgoto 

da Seção Judiciária do Acre.  A construção da ETE visa a destinação apropriada 

dos dejetos produzidos, evidenciando o compromisso da JFAC com a preservação 

ambiental e com a busca de melhores 

alternativas ecológicas. 

O governador do Acre atendeu, 

prontamente, à solicitação, 

demonstrando atenção e cuidado com a questão ambiental abrangida pelo projeto. 

Participaram da reunião o Diretor da Secretaria Administrativa da JFAC Josoé Alves 

de Albuquerque, o executor do projeto Carlos Cabral, o agente de segurança 

Wanderley Araújo de Castro, a assessora da Diretoria do Foro Claúdia Maria Borges 

de Oliveira, além do secretário de infraestrutura e obras públicas do governo, 

Leonardo Neder Faro e a Chefe da Casa Civil, Márcia Regina de Souza Pereira.  

 

BIBLIOTECA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ACRE 

A Rede de Bibliotecas da Justiça 
Federal da 1ª Região foi implantada 
em 2007 com a aquisição do Sistema 
Informatizado de Gerenciamentos de 
Bibliotecas. O objetivo desta Rede é 
ampliar o compartilhamento de 
dados, a economia de recursos 
humanos, a produtividade e melhorar 
o atendimento aos usuários. 
A biblioteca da Seção Judiciária do 
Acre disponibiliza acervo 
minuciosamente selecionado, com 
livros da área jurídica, gramáticas, dicionários e outras obras de referência. A 

seleção é feita com base nas análises e 
sugestões de usuários internos 
(técnicos, analistas e magistrados), que 
podem solicitar empréstimos e 
consultar o acervo online na página da 
Seccional na internet (www.jfac.jus.br), 
opções biblioteca, produtos e serviços. 
A biblioteca também proporciona 
ambiente amplo e tranquilo para quem 
pretende estudar. O horário de 
funcionamento é das 08h00min às 

15h00minh, de segunda à sexta-feira.  

 

 

 

Boas Vindas!  

Thiago Lourenço Fernando da Silva é o novo 

servidor da JFAC.  Natural do Rio de Janeiro, 

Thiago possui graduação em Biblioteconomia 

pela Universidade Federal do Estado do Rio 

de Janeiro e Pós- Graduação em 

Gerenciamento de Projetos pela Universidade 

Federal Fluminense. 

Antes de ingressar na JFAC atuou como 

estagiário em diversas áreas empresariais 

como direito e engenharia. Atuou também 

como gerente na Universidade Anhanguera de 

Niterói, posteriormente ingressou no 

Departamento Nacional do SENAC.  

Thiago está lotado na Seção de Biblioteca- 

SEBIB na Seccional de Rio Branco- AC. Seja 

BEM- VINDO! 

 

Elaboração Seção de Suporte Administrativo 

Colaboração: Thiago Lourenço F. da Silva- Seção 

de Biblioteca 

 

Manifestação de apoio ao PLC 28/2015 

O Diretor do Foro, Juiz Federal Náiber Pontes de Almeida, encaminhou ofícios 
aos senadores da República representantes do Estado do Acre e ao presidente 
do Senado Federal manifestando apoio às reivindicações dos servidores do 
Poder Judiciário da União, constantes no Projeto de Lei 28/2015 que versa 
sobre a reposição salarial da categoria.  


