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JFCE assina convênio de
responsabilidade socioambiental
Será possível que órgãos públicos consigam, além
de desempenhar seu papel institucional, adotar
medidas que convirjam para a construção de um
mundo melhor e ambientalmente sustentável? É
ousado, sem dúvida, mas a Justiça Federal no Ceará
(JFCE) e outras sete instituições cearenses,
assinaram no último dia 31 de maio, um Protocolo de
Cooperação Técnica com o objetivo de implementar
programas e ações de sustentabilidade alinhados à
Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas
(ONU).
O ato aconteceu no Tribunal Regional do Trabalho
da 7ª Região (TRT7), ocasião em que o Diretor do
Foro da JFCE, juiz federal Alcides Saldanha, assinou o
Termo de Cooperação. Além da JFCE, aderiram ao
Protocolo, a Justiça do Trabalho, o Tribunal de Justiça,
a Justiça Eleitoral, a Procuradoria da República no
Estado do Ceará, a Procuradoria Regional do
Trabalho, a Procuradoria Geral de Justiça do Estado e
a Universidade Federal do Ceará.
Atualmente, cada uma dessas instituições possui
seus próprios núcleos de gestão ambiental. A
iniciativa prevê a criação de um Comitê de Trabalho
Interistitucional (Ecos do Ceará) que reunirá dois
representantes de cada unidade de gestão ambiental
para planejar e acompanhar os programas e as metas.

SEMANA DO MEIO AMBIENTE
>>> Várias ações acontecem na semana do meio
ambiente promovidas pelo Comitê Sócio
Ambiental da JFCE em parceria com outros
órgãos. Veja algumas fotos:

Ação de limpeza na Praia de Iracema
Segundo o Protocolo firmado, outros órgãos e
entidades da administração pública poderão aderir,
mediante “Termo de Adesão”, a ser firmado com
qualquer um dos partícipes, após apreciação do
Comitê de Trabalho Interinstitucional.
PALESTRA - Logo após a assinatura do Protocolo
de Cooperação, aconteceu palestra com o
conselheiro do Conselho Nacional de Justiça
Valdetário Monteiro, que abordou o tema
“Alinhamento das Metas do Poder Judiciário com os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – Agenda
ONU 2030.”

Roda de conversa sobre o plástico

NAS REDES SOCIAIS...

Palestra sobre
inanças pessoais

No último dia 28/05, o Comitê de Qualidade de
Vida no Trabalho promoveu a palestra "Finanças
Pessoais e Investimentos: como se planejar para o
futuro". A exposição foi conduzida por Rafaela
Correia, doutoranda em Administração pela UDESC.
Ela pesquisa, em sua tese, o bem-estar financeiro do
servidor público de Santa Catarina.
Na ocasião foi possível mostrar como aplicar os
conhecimentos de gestão financeira pessoal à
administração responsável e consciente do dinheiro,
com o intuito de promover o interesse e o
envolvimento sobre os temas educação e mercado
financeiro.
Victor Falcão, da 3ª Vara, elogiou a ação: «Foi uma
iniciativa tremenda! Esse é um tema que precisa ser
sempre revisitado», afirmou.

JFCE dispõe de clínica para realização de exames médicos
>>> Você sabia que a JFCE contratou a Clínica Dra Maria Helena Magalhães Albuquerque
Ltda., por meio de licitação, para possibilitar a realização de exames médicos periódicos
de servidores e magistrados? Do hemograma ao exame oftalmológico, todos os exames
solicitados na consulta dos médicos da JFCE estão previstos nessa contratação e são
integralmente custeadas pela JFCE, independentemente do plano de saúde particular do
servidor.
Clínica Dra Maria Helena Magalhães Albuquerque
Endereço: Rua Professor Francisco Gonçalves, 47 - Dionísio Torres / Fortaleza-Ce
Telefone: (85) 3257.1098

...oficiais da JFCE estão sendo divulgados cards
sobre as iniciativas sustentáveis da instituição
por toda esta semana. Não viu ou não segue?
É só acessar o aplicativo Instagram e buscar
por @jfce_oficial

E VEM POR AÍ...
a ampliação da campanha «Copo Zero». A
Diretora da Secad, Raquel Rolim, já adiantou que
em breve sairá Portaria da Direção do Foro sobre
o tema. A ideia é que nos próximos 30 dias se
elimine totalmente o consumo de copos
descartáveis para o público interno. «Com isso,
esperamos reduzir em torno de 30 mil copos de
água e outros 30 mil de copos de café», afirmou.
Mas a ação não visa apenas economicidade:
«Nosso objetivo é, além da redução de custos,
atuar pela responsabilidade socioambiental já
que um copo consumido uma única vez pode
demorar até 500 anos para se degradar, bem
como a saúde de nossos servidores já que o
plástico possui uma série de contaminantes
prejudiciais à saúde, especialmente quando
aquecido como é o caso do café», ressaltou.

