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Fique de olho no e-mail
institucional

Expansão da JFCE no interior do Estado

Você já deu uma checada
no seu e-mail
institucional hoje? Esta
f e r r a m e n t a é
importante para
informar-se sobre o que
acontece na nossa Seção
Judiciária. Com o e-mail, é possível ter
acesso a portarias, avisos, resoluções,
cursos, treinamentos e demais assuntos
relacionados à JFCE.
Prédio da Subseção de Itapipoca.

Prédio da Subseção de Juazeiro do Norte.

D

ri. Em Itapipoca, a jurisdição abrange 13 municípios
por meio das atividades realizadas na 27ª Vara
Federal. A partir da expansão pelo interior do Estado,
o objetivo da JFCE é promover um atendimento mais
ágil para os jurisdicionados, além de movimentar a
economia das regiões. Juntas, as duas cidades
somam mais de 400 mil habitantes, de acordo com
o último Censo realizado pelo IBGE (2010).

ando sequência ao processo de
interiorização, a Justiça Federal no Ceará
inaugura, neste mês de julho, a ampliação
da Subseção de Juazeiro do Norte e o Fórum da
Subseção Judiciária de Itapipoca. Com a
inauguração da 30ª Vara Federal, Juazeiro do Norte
passa a contar com três varas federais – 16ª, 17ª e
30ª –, que atendem 31 municípios na região do Cari-

Leilão Judicial: mais de R$ 3 milhões arrecadados
A JFCE realizou, nos dias 11 e 25 de junho, o 4º Leilão
Unificado. Ao todo, o evento arrecadou R$
3.468.316,00 com as arrematações, nas duas praças.
Estiveram envolvidas Varas Federais de Fortaleza (2ª,
7ª, 9ª, 11ª e 20ª ) e Subseções do interior do Estado
(18ª, em Sobral; 29ª, em Limoeiro do Norte; 23ª, em
Quixadá; e 24ª, em Tauá). Os participantes do leilão
puderam participar em três modalidades: presencial,
telepresencial (videoconferência) ou virtual (on-line).
Um dos diferenciais desta edição foi a quantidade de
bens para arrematação: mais de 200 itens.

Seleção de Estágio na
Subseção de Crateús
A Subseção de Crateús está com
inscrições abertas, de 8 a 15 de julho de
2013, para a Seleção de Estagiários de
Nível Superior. A oportunidade é para
estudantes de Contabilidade que estejam
cursando, no mínimo, a metade do
período total da graduação e, no máximo,
o antepenúltimo semestre. A prova está
marcada para o dia 25 de julho de 2013,
nas dependências da 22ª Vara Federal.
Para mais informações sobre o processo
seletivo, os interessados podem entrar em
contato pelos fones (88) 3691-2356 / (88)
3691-0132 ou acessar o edital completo
no site da JFCE.

Conecte-se!

Jornada da Pena Alternativa realiza 85 audiências

Disney
2012

As edições do Conecta já estão
disponíveis em todos os andares do
edifício-sede da JFCE! Venha fazer parte
do nosso jornal mural, com o envio de
dicas culturais, críticas, elogios e
sugestões de pauta. Além disso, temos
uma seção chamada 'Servidor em
destaque'. Nela, você pode indicar um
servidor que tem um talento extra ou que
se destaca em alguma atividade.
Participe conosco pelo e-mail
conecta@jfce.jus.br ou pelos telefones
3521.2626 / 3521.2636. Conecte-se!

9º trabalho de estúdio de Zélia
Duncan, melhor álbum e
melhor cantora no Prêmio da
Música Brasileira 2013. Feito
somente com músicas do
genial músico da vanguarda
paulista Itamar Assumpção
(1949-2003), o disco traz
participações de Ney
Matogrosso e Martinho da Vila.
Tudo Esclarecido
Warner Music
2012
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Dica da Servidora Gisele Peixoto

Encantador! Um casal sem
filhos enterra uma caixa em
seu quintal, contendo todos os
seus sonhos e desejos para
uma criança. Logo nasce
Timothy Green, que é muito
mais do que uma criança
comum, trazendo com ele
uma magia que vai mudar a
maneira de todos verem a vida
e sentirem o amor.

Dica do Servidor Jânio Alcântara

Dica da Servidora Lorena Sá
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DICAS Culturais

Nos dias 2 e 3 de julho, a Jornada da Pena Alternativa
realizou um total de 85 audiências, percentual
considerado acima do esperado pelos envolvidos no
mutirão. Além disso, o montante das prestações
pecuniárias aplicadas foi de mais de R$ 158 mil. O
evento ocorreu no edifício anexo da JFCE e foi
coordenado pelo Juiz Federal Marcos Mairton da
Silva, titular da 12ª Vara, que avalia o evento como
um sucesso “graças à colaboração do Ministério
Público, da Defensoria Pública, dos servidores da 12ª
Vara e da Sejus”. A Jornada da Pena Alternativa deu a
oportunidade aos réus condenados por crimes de
menor potencial ofensivo a substituição da pena
privativa de liberdade por penas alternativas.

A obra da jornalista Miriam
Leitão é um retrato da
economia do Brasil, em
momentos de hiperinflação,
planos econômicos e também
de estabilização da nossa
moeda. O livro foi o vencedor
do Prêmio Jabuti 2012, na
categoria melhor reportagem.
Saga Brasileira:
a longa luta de um povo por sua
moeda
Editora
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