
 
 
 
 

 

Ano X - 2014 – n. 17 

“A alegria é o fogo que mantém aquecido o nosso objetivo e acesa a nossa inteligência.” Helen Keller 

Turma de Conciliadores 

Voluntários é recebida na Seção 

Judiciária do Acre 

 

 

No dia 18 de dezembro, na sala da Seção de 

Conciliação, foi realizada a solenidade de 

assinatura do Termo de Adesão e Compromisso 

pelos candidatos classificados no primeiro 

processo seletivo de conciliadores voluntários 

para o Juizado Especial Federal da Seção 

Judiciária do Estado do Acre. No total, foram 

selecionados 10 conciliadores voluntários, com 

preenchimento inicial das 6 vagas existentes, 

ficando 4 classificados na lista do cadastro 

reserva, conforme o previsto no Edital de 

Abertura nº. 01/2014 (Seleção de Conciliadores 

Voluntários).  

Os Juízes Federais Náiber Pontes de Almeida, 

Diretor do Foro, e Herley da Luz Brasil, 

Coordenador do Juizado Especial Federal e da 

Seção de Conciliação, deram as boas-vindas 

aos novos conciliadores, ressaltando a 

importância do papel que desempenharão em 

meio à tendência conciliatória na resolução dos 

litígios judiciais, tendo em vista os significativos 

resultados sociais e econômicos que tal prática 

pacificadora vem comprovando, conforme as 

estatísticas do Poder Judiciário. 

 

Almoço de confraternização  

 

 

Os servidores da Secretaria Administrativa, 

juntamente com o Diretor do Foro Náiber Pontes 

de Almeida, estagiários e prestadores de 

serviço realizaram hoje sua festa de 

confraternização de final de ano na Sala de 

Treinamento da Seccional. Participaram ainda 

os colegas inativos Ivete Jane e Gilberto 

Barbosa. Na ocasião a servidora Eva Eloni 

Flores da Silva fez uma reflexão sobre a vida e 

o servidor Carlos Alberto Alves Gouveia 

distribuiu uma flor para cada um dos presentes, 

pedindo que cada um falasse uma palavra que 

representasse o seu desejo para 2015. 

A servidora Nagilene Marques propôs que todos 

os colegas aproveitassem a ocasião para se 

abraçarem, valorizando as pessoas com quem 

compartilhamos a maior parte do nosso tempo 

no ambiente de trabalho.  

Galeria de foto 

http://www.ac.trf1.gov.br/eventos/Confraternizacao_2014/album/index.html

