
 

 

Ano X - 2015 – n. 18 

 

“O fato de o mar estar calmo na superfície não significa que algo não esteja acontecendo nas 

profundezas”. O mundo de Sofia 

ESTUDANTES VISITAM SECCIONAL DA JFAC 

Na quinta-feira, 28 de maio, os estudantes do 1º e 2º ano do 

curso de Direito da Faculdade da Amazônia Ocidental 

(FAAO), realizaram uma visita orientada ao prédio da 

Justiça Federal do Acre. Cerca de 80 alunos participaram da 

visita, que iniciou com a apresentação do Diretor do Foro, o 

Juiz Federal Náiber Pontes de Almeida, sobre o 

funcionamento da Seção Judiciária. Em seguida, os alunos 

foram guiados 

pela equipe do Cerimonial e conheceram algumas instalações 

e seções, como o Protocolo Judicial, Turma Recursal, 1ª Vara, 

sala de audiência, assessoria e gabinetes. 

O objetivo das visitas é aproximar o futuro advogado do seu 

ambiente de trabalho, para que ele possa conhecer 

previamente o funcionamento do sistema judiciário do país. 

Deste modo, ele conseguirá visualizar o papel importante que 

exercerá na sociedade, atendendo a população e colaborando 

para o bom cumprimento e funcionamento da justiça.  

 
AÇÃO CUIDANDO DA SAÚDE REALIZA MAIS DE 200 ATENDIMENTOS

Na última segunda-feira, 01 
de junho, a equipe de 
enfermeiros e acadêmicos 
do Centro de Saúde 
Rosângela Pimentel esteve 
presente nesta Seccional 
para a realização da Ação 
Cuidando da Saúde. O 
atendimento aconteceu das 
08h às 16h e beneficiou 226 

pessoas. Os serviços 
oferecidos foram testes 
rápidos de glicemia, HIV, 
sífilis, Hepatite B e C, além 
de vacinação contra febre 
amarela, tétano, Hepatite B 
e Gripe. A aferição de 
pressão arterial também foi 
oferecida para quem 
compareceu ao hall do 

auditório da Seccional de 
Rio Branco.  
A ação é proposta da JFAC 
para a qualidade de vida 
dos servidores, e segue 
também a iniciativa do 
Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região que 
recomenda a periodização 
de exames laboratoriais.
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