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“Ampliando Horizontes” capacita jovens na JFCE

A

JFCE promoveu mais uma edição do
“Ampliando Horizontes na Justiça Federal”,
responsável por capacitar, em 2013,
aproximadamente 50 pessoas. O encerramento do
projeto ocorreu no dia 3 de junho, no auditório do
edifício-sede, com apresentações musicais, leitura
de redações e depoimentos dos próprios jovens,
além do sorteio de brindes para os participantes. O
objetivo do projeto é preparar os jovens para o
mercado, integrando-os à rotina de trabalho da JFCE.

A estrutura do projeto reuniu dois grupos em ciclos
de palestras formados pelos adolescentes
estagiários, que fazem parte do programa “Primeiro
Passo”; e outro, composto por servidores da JFCE.
Foram discutidos diversos temas, dentre eles:
“Adolescentes e expectativas de trabalho no Brasil” e
“Civilização do Capital, Estado, Trabalho e
Desigualdades Sociais”, voltados para os servidores;
“Prevenção de Drogas” e “Noções de Ética”,
direcionados aos adolescentes.

Escolas públicas são acolhidas pela JFCE

O filme narra a trajetória da
primeira-ministra Margaret
Thatcher à frente do Reino
Unido. Conhecida como a
Dama de Ferro, a líder política
morreu, em abril de 2013, aos
87 anos. O papel principal foi
interpretado pela experiente
atriz Meryl Streep, ganhadora
de 3 estatuetas do Oscar (uma
delas pela atuação no longa).
Direção: Phyllida Lloyd/2011

A JFCE realiza a 4ª
edição do Leilão
Unificado, nos dias
11 e 25 de junho. O
diferencial desta
h a s t a
é
a
quantidade de varas
envolvidas e de
bens que serão
leiloados, como, carros, motocicletas,
embarcações, casas e terrenos, agrupados
em 77 lotes, somando um valor total de R$
20.205.135,00. Participam do 4º leilão, as
seguintes varas federais: 2ª, 7ª, 9ª, 11ª e
20ª (Fortaleza), 18ª (Sobral), 21ª (Limoeiro
do Norte), 23ª (Quixadá) e 24ª (Tauá). A
arrematação pode ser feita nas
modalidades presencial, telepresencial
(videoconferência) ou virtual, com cadastro
prévio no site da Leiloeira Oficial
(www.gracamedeirosleiloes.com.br).
Confira edital completo com a lista de bens
no site da JFCE.

Servidor em destaque!

distribuição de folhas de redação para o concurso,
cujo tema é “O que você mais gostou da visita
realizada à Justiça Federal no Ceará?”. A Esmafe
promove, ao final do ano, uma solenidade entre
todas as escolas participantes para premiar os três
melhores textos. Em abril de 2013, participaram do
projeto os alunos da Escola de Ensino Fundamental e
Médio Marechal Humberto Castelo Branco. No mês
de maio, os alunos do Instituto de Educação do Ceará
(IEC) participaram das atividades.

Dica do Servidor Jânio Alcântara
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DICAS Culturais

Mostrar aos estudantes um pouco da rotina e das
práticas jurídicas. Essa é a função do projeto
“Acolhendo as Escolas na Justiça”, organizado pela
Escola de Magistratura Federal (Esmafe) Seccional
Ceará. Durante o evento, que tem o apoio da Direção
do Foro, os alunos das escolas participantes fazem
uma visita a uma Vara Federal da JFCE, além de
conhecer um pouco sobre temas de âmbito jurídico
por meio de palestras com magistrados e servidores.
No encerramento do projeto, há sorteio de brindes e

Leilão da JFCE soma mais de
R$ 20 milhões em bens

O assistente social
e servidor da JFCE,
David Pereira
Cruz, foi convidado
pela Faculdade
Terra Nordeste
(Fatene) para
coordenar um
ciclo de debates
alusivo ao dia do Assistente Social – 15
de maio. Foram debatidos os seguintes
temas durante o evento: “Os Direitos
Humanos na Perspectiva do Serviço
Social: Direitos Sociais ou Garantias
Fundamentais?”, “Direito ao Trabalho: a
questão do trabalhador doméstico” e
“Desafios e Conflitos Socioambientais”.
Mais que comemorar a data, a ideia
principal foi a importância da discussão
de questões relacionadas a essa
temática.

31º CD da paraibana Elba
Ramalho, 61 anos. Traz
repertório agradável e ênfase
em autores nordestinos.
Destaque para o xote “Onde
Deus possa me ouvir”, a
balada “Quando fecho os
olhos”, bem como as
cearenses “Mucuripe”(Fagner
e Belchior) e “Fibra de Cristal”
(Sérgio Sá).

Gravado no Central Park, um
dos principais pontos turísticos
da cidade de Nova York (EUA),
o DVD reúne os grandes
sucessos do tenor italiano
Andrea Bocelli, como as
clássicas “O Sole Mio” e “Time
To Say Goodbye” (Con Te
Partirò). Dentre os convidados,
estão os cantores Celine Dion e
Tony Bennett.
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