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Com a colaboração de magistrados, servidores, advogados, 
jurisdicionados e segmentos da sociedade civil, a Vara do 
Trabalho de Goiana promoveu a campanha “Páscoa Solidá-
ria”. Na terça-feira, 22, o diretor de secretaria da unidade, 
Gonçalo Machado, foi recebido pela coordenadora da creche 
PROJECARMO, Maura Pessoa, ocasião em que fez a entre-
ga de chocolates, cestas básicas e artigos de higiene pessoal 
para as crianças atendidas pela instituição. 

Páscoa Solidária em Goiana

Semana do Trabalho Seguro
Na terça-feira (22), na subseccional da OAB-PE de Carua-
ru, o TRT-PE iniciou as atividades da Semana de Trabalho 
Seguro de 2014. O evento, que se encerra amanhã, na Fun-
dacentro, com a conferência Trabalho terceirizado e sofri-
mento mental, é promovido pelo Regional e o Getrin6. Na 
abertura, a juíza Patrícia Brandão, que é gestora regional do 
Programa Trabalho Seguro, do TST, ao lado do desembar-
gador Fábio Farias, sublinhou que uma das prioridades do 
Getrin é “fortalecer a cultura de prevenção de acidentes de 
trabalho”. Realizadas também nas cidades de Petrolina e Re-
cife, as palestras trouxeram temas como assédio moral no 
serviço público, programa de saúde mental, saúde bucal X 
qualidade de vida e envelhecimento funcional. 

Aconteceu na sexta-feira (25) a solenidade de inauguração 
das novas instalações físicas das salas de informática, trei-
namento e do Núcleo de Saúde do Fórum Advogado José 
Barbosa de Araújo (edifício Sudene), onde funcionam as 23 
Varas da capital. Na ocasião, o presidente do TRT-PE, de-
sembargador Ivanildo da Cunha Andrade, enfatizou a pre-
ocupação do Regional com a melhoria da qualidade de vida 
de seus magistrados e servidores, o que certamente possibili-
tará o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. 

Fórum da Capital tem Novo 
Espaço de Saúde

Com aula ministrada no auditório do Pleno pelo desembar-
gador Sergio Torres, a Escola Judicial do TRT6 iniciou na 
terça-feira (22) seu primeiro curso de capacitação em minutas 
de sentença para assistentes de juiz. Como sempre vem fazen-
do com os treinamentos em PJe-JT, a Escola adotou formato 
com aulas presenciais e em educação à distância. A parte do 
curso em EaD foi cedida pelo TRT de Campinas-SP.

Capacitação para Assistentes 
de Juiz

Juíza Patrícia Brandão fala sobre o programa em Caruaru

Desembargador Ivanildo Andrade, na solenidade de inauguração, ao lado 
da desembargadora corregedora, Virgínia Canavarro


