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“Sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade”. 

Elmer Letterman 

Servidores da JFAC participam de encontro estratégico em Brasília 
O diretor da secretaria administrativa da Seção Judiciária do Acre, Josoé Alves de Albuquerque, e a supervisora 

da Seção de Legislação de Pessoal, Michela Melo D’ A. Lima, 

participaram do encontro estratégico das SECADs e SEMADs da 

Justiça Federal em Brasília, nos dias 25 a 27 de agosto. O Encontro, 

que reuniu servidores do TRF e das 14 Seccionais, foi coordenado 

pelas equipes da DIDEN e da DIREH, e teve como objetivo alinhar os 

conhecimentos sobre a execução da estratégia, especialmente no 

que diz respeito ao cumprimento das metas estabelecidas no 

Planejamento 

Estratégico da Justiça 

Federal da 1ª Região. 

Durante o evento foi realizado o I Encontro Executando a 

Estratégia da Justiça Federal, promovido pelo Conselho da Justiça 

Federal, que teve como objetivo apresentar alguns dos Projetos 

Estratégicos Nacionais, bem como a assinatura da Carta-

compromisso da Justiça Federal, por parte dos Presidentes dos 

cinco Tribunais Regionais Federais. A Justiça Federal também 

premiou o desempenho de unidades judiciais que se destacaram em termos de produtividade nos últimos anos.   
 
 

 
CUIDADOS COM A SAÚDE 

Durante o segundo semestre do ano, registra-se na 

região norte um forte período de estiagem, em que o 

tempo seco e a ausência de chuvas tornam o clima 

propício para queimadas e desmatamentos. A fumaça 

proveniente das queimadas causa diversos problemas 

para a população, por isso é importante nessa época 

intensificar certos cuidados quanto à saúde, 

principalmente de crianças e idosos, e de pessoas com 

problemas respiratórios. Beber bastante água, 

hidratar a pele, usar filtro solar e manter uma 

alimentação saudável são algumas medidas que 

podem amenizar a sensação de mal- estar durante o 

período seco. 

 

PRÊMIO FUNPRESP-JUD 2015 
A Fundação de Previdência Complementar do Servidor 

Público Federal do 

Poder Judiciário está 

promovendo o 

Prêmio Funpresp-Jud 

2015 por meio do 

Edital nº 7/2015, com 

vigência de 01 de julho a 30 de outubro, ao qual poderão 

concorrer todos os membros e servidores públicos 

federais lotados nos patrocinadores da Fundação. O 

Prêmio faz parte da estratégia de comunicação e 

marketing da Instituição e tem como objetivo divulgar a 

Funpresp-Jud e o seu Plano de Benefícios, para que seja 

reconhecida pela excelência na administração de plano 

de benefícios previdenciários para servidores e 

membros dos patrocinadores, bem como promover e 

divulgar a educação financeira e previdenciária. O 

referido Edital está disponível no site 

www.funprespjud.com.br. 
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