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Foro da JFCE já tem nova direção para o biênio 2019-2021
O juiz federal Alcides Saldanha Lima e a juíza
federal Niliane Meira Lima assumiram
oficialmente, na última sexta-feira, 05/04, as
funções de Diretor e Vice-Diretora do Foro da
Seção Judiciária do Ceará, respectivamente, para
o biênio 2019-2021. A solenidade aconteceu no
Auditório do Edifício-Sede da Justiça Federal no
Ceará, reunindo diversas autoridades dos três
poderes, além de advogados, servidores,
familiares e amigos dos magistrados.
Em seu discurso, o novo Diretor do Foro,
Alcides Saldanha Lima, associando o seu
momento a importante passagem da mitologia
grega, assegurou que “em mais de 20 anos como
juiz federal e 15 deles na Seção Judiciária do
Ceará, hoje é kairós, o tempo certo para que a
experiência de Diretor do Foro seja vivenciada
por mim. Aparentemente o que fui chamado a
realizar e aprender ao longo desse tempo
preparou-me para o presente momento”.

Confira as fotos da solenidade no perfil do
Flickr da JFCE_oficial

Acordo com TJCE permite uso de
videoconferência com presídios no Ceará
>>> Agora em abril, a Justiça Federal no Ceará ganhou um
reforço importante com a efetivação de Termo de Cooperação
celebrado com a Justiça Estadual permitindo a interligação por
videoconferência da Seção Judiciária com os presídios do Estado
do Ceará.
A possibilidade de realizar audiências com presos sem que os
mesmos tenham que se ausentar das instalações prisionais traz
ganhos de economicidade e segurança como aponta o juiz federal Daniel Guerra, titular da 22ª
Vara Federal, em Crateús, “É uma maneira segura e econômica de fazer a instrução processual já
que dispensa a condução dos presos, além de contribuir para abreviar o processo na medida em
que as datas de marcação de audiências podem ser mais próximas uma da outra”, avaliou.
O magistrado presidiu a primeira audiência a utilizar a tecnologia na JFCE no último dia 04 de
abril, para oitivas de presos da Casa de Privação Provisória de Liberdade III (CPPL III), em
Itaitinga. Se não fosse o compartilhamento do sistema de videoconferência do Tribunal de Justiça
do Estado do Ceará (TJCE), os presos teriam que ser escoltados por 371km até a Subseção da
JFCE no município de Crateús para o interrogatório.

Reunião geral sobre obras
Para saber mais sobre o andamento e fluxo da obra, a Direção do
Foro convida a todos os servidores para uma reunião geral no
próximo dia 23/04, terça-feira, às 14h, no Auditório, oportunidade
em que será possível conhecer a dinâmica da obra, esclarecer
dúvidas e colher sugestões de aperfeiçoamento.

Evitando o isolamento
Os teletrabalhadores estão expostos a riscos de
saúde muito semelhantes aos que atingem os
trabalhadores comuns. Mesmo assim, a distância
física em relação ao Órgão pode aumentar a
intensidade de certos fatores. Quem realiza
teletrabalho pode ficar mais isolado social e
profissionalmente. Para que isso não ocorra o
teletrabalhador pode tomar alguns cuidados, tais
como:
* Manter periodicamente contatos presenciais
com o grupo de trabalho.
*Evitar dirigir-se à chefia e aos colegas
exclusivamente por telefone ou por meios
informatizados.
* Procurar participar das atividades e eventos
sociais promovidos no local de trabalho
*Engajar-se em atividades de desenvolvimento
profissional (cursos, palestras e treinamentos)
oferecidos na própria sede do Órgão.
* Optar pelo teletrabalho em tempo parcial
(limitado a alguns dias da semana).
* Ampliar seus laços de convivência fora do
trabalho.

