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Mutirão de conciliação na JFCE

Parceria com a AGU alcança 88% de acordos

R

ealizado nos dias 24 e 25 de abril, o mutirão de
conciliações na JFCE alcançou um percentual de
88% de acordos firmados ao final do evento.
Depois do Estado do Rio de Janeiro, onde foi implantado o
projeto piloto pela Advocacia-Geral da União (AGU), o
Ceará foi o segundo no país e o primeiro da 5ª Região a
adotar esse modelo de conciliações. O mutirão tratou de
processos referentes às Gratificações de Desempenho do
Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE) de
servidores públicos inativos bem como de pensionistas

e tramitam nas Turmas Recursais. O evento foi
coordenado pelo Juiz Federal Dartanhan Rocha, titular da
9ª Vara Federal, e contou com participação do Vice-Diretor
do Foro da JFCE e Presidente da 2ª Turma Recursal, Juiz
Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá, do ProcuradorChefe da Advocacia Geral da União, Marcelo Eugênio
Feitosa, e também do Coordenador dos Juizados
Especiais da Procuradoria da União, André Luiz Vieira de
Moraes.

Apresentações de Alto Impacto
No último dia 03, magistrados e servidores da JFCE
participaram do curso 'Apresentações de Alto
Impacto', com o objetivo de aperfeiçoar técnicas para
exposições. O treinamento foi ministrado por Victor
Paiva e Maiara Moura, diretores da Hip Apresentações.
Os participantes tiveram a oportunidade de conhecer
um pouco acerca de técnicas para o aperfeiçoamento
de exposições e conteúdos relacionados à elaboração
de briefing (resumo de informações de um projeto),
roteiro, design e produção, além de treinamento
voltado para a postura do apresentador e utilização de
ferramentas, outro ponto de destaque durante o curso.

A Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará
(Aesp/CE) realizou, no dia 08 de maio, a Solenidade de
Formatura do 'I Curso de Noções Básicas de Proteção de
Autoridades', para Agentes de Segurança da Justiça Federal
no Ceará. Cinquenta agentes participaram do curso, que
contou com 40 horas/aula, incluindo noções de defesa
pessoal com e sem armas, direção ofensiva e defensiva,
escolta a pé e motorizada e planejamento de segurança de
autoridades, entre outros assuntos. A capacitação foi fruto
de parceria entre as duas instituições e teve por objetivo
promover o desenvolvimento e a qualificação dos agentes,
visando à proteção de magistrados, servidores e aos que se
dirigem à JFCE.
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Nesta época, quando
temos redes sociais
como Facebook e Twitter,
blogs, emails, fóruns de
debates, Google e
Wikipédia, instituições
como o Judiciário
precisam de um modelo
d i f e r e n t e d e
comunicação. Claro que
não deve ser feito apenas sobre eventos, mas
que seja feito para uma geração que tem sede
de comunicação. Queremos criar um
ambiente favorável ao trabalho em equipe,
informar e posicionar nossos parceiros sobre o
que acontece na nossa instituição. Transmitir
propósitos, objetivos, valores culturais e éticos
da Justiça Federal no Ceará. Criamos, assim,
nosso Jornal Mural Conecta, baseando-se na
confiança em torno da identidade da JFCE.
Contribuirá como canal de comunicação entre
servidores, magistrados, advogados e o
cidadão, de maneira próxima à realidade da
nossa gente, da nossa instituição, usando
diversos atrativos, como layouts criativos,
divertidos, e também uma linguagem
informal, capaz de despertar o interesse por
muitos, relacionados não só ao ambiente de
trabalho, mas também ao lazer. Conecte-se!
Luiz Gonzaga Feitosa do Carmo
Supervisor da Seção de Comunicação
Justiça Federal no Ceará

Aesp/CE capacita Agentes de Segurança da JFCE

DICAS Culturais

Editorial

A produção poética do
curitibano Paulo Leminski,
conhecido como o 'samurai
malandro', está retratada na
obra Toda Poesia. Nesta
publicação, é possível conferir
a reunião de 630 poemas do
autor.
Toda Poesia
Paulo Leminski
424 páginas
Companhia das Letras

Informativo das Turmas
Recursais
Com o objetivo de facilitar a divulgação dos
posicionamentos das Turmas Recursais sobre
as matérias julgadas, estão sendo editados,
q u i n z e n a l m e n te , o s I n fo r m a t i vo s d e
Jurisprudência da 2ª Turma Recursal da JFCE.
Elaborados a partir de notas obtidas nas
sessões de julgamento, os informativos contêm
resumos das principais decisões proferidas. Os
informativos podem ser consultados no site
www.jfce.jus.br.

Segunda Pele é o quinto
álbum da carreira de Roberta
Sá. Lançado em 2012, o
disco da cantora potiguar traz
canções como “A
Brincadeira”, “No arrebol”, e
“Pavilhão de Espelhos”, que
fez parte da trilha sonora da
novela Cheias de Charme, da
TV Globo.

Documentário ‘Simonal Ninguém Sabe o Duro que
Dei’ narra a trajetória de
Wilson Simonal, autor de
sucessos como "Balanço
Zona Sul", "Mamãe Passou
Açúcar em Mim” e "Sá
Marina". A direção é de
Cláudio Manoel, Micael
Langer e Calvito Leal.
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