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JFCE recebe 1.716 inscritos
para o concurso de estagiários

Ciclo de palestras sobre Ética, Política e Improbidade

D

urante este período de eleições municipais, a JFCE realiza o Ciclo de Palestras sobre Ética,
Política e Improbidade. Às sextas-feiras de setembro e outubro, a partir das 9h30, diversas
autoridades reúnem-se para debater assuntos relevantes para o momento. O próximo encontro
será no dia 7/10, com os temas "Corrupção - causas e efeitos", "Combate à corrupção no Ceará",
"Corrupção na Administração Pública em ano eleitoral" e "Financiamento de campanha e caixa 2
eleitoral", ministrados pelo juiz federal Danilo Sampaio, pelo delegado de Polícia Federal Wellington da
Silva, pelo Promotor de Justiça Igor Pinheiro e pelo Procurador-Geral da Assembleia Legislativa, Rodrigo
Martiniano, respectivamente. Saiba mais sobre os temas anteriores no www.jfce.jus.br.

A professora doutora e livre-docente em Direito
Constitucional pela USP, Mônica Herman
Caggiano, falou sobre “Corrupção na Política”.

Palestrantes e debatedores do evento: o advogado
André Xerez; a juíza federal Niliane Lima; a
professora doutora Mônica Caggiano; o juiz federal
André Dias; o juiz federal diretor do foro Bruno
Carrá; e a professora doutora Rachel Machado.

A segunda edição do Ciclo de Palestras sobre
“Ética, Política e Improbidade”, realizada no
último dia 30 de setembro, levou o auditório a
refletir e interagir com os palestrantes.

O JFCE recebeu 1.716 inscrições para a
seleção de estágio em Direito e Ciências
Contábeis, na Capital e interior. Com os
candidatos, foram arrecadados 3.432
quilos de alimentos não-perecíveis que
serão encaminhados a instituições de
apoio. As provas da seleção serão no
próximo dia 16/10, em horário e local a
serem divulgados em breve.

Exemplo de superação
Itapipoca promove Mutirão de Cidadania e julga 481 ações em 4 dias
Números do Mutirão de Cidadania de Itapipoca
4 dias de trabalho;
Ÿ 6 magistrados mobilizados;
Ÿ 23 servidores e colaboradores envolvidos;
Ÿ 481 audiências realizadas;
Ÿ 189 acordos firmados (40% do total);
Ÿ R$ 1.130.576,93 em ativos gerados para a economia
da região.
Ÿ

Vem aí a Semana do Servidor 2016
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DICAS Culturais

O Comitê de Qualidade de Vida no trabalho e a Diretoria do Foro estão
organizando as atividades para a semana especial em homenagem ao
servidor e convidam a todos para participar. De 23 a 28 de outubro, a semana
contará com oficinas e palestras sobre diversos temas, o tradicional "Sarau
Poucas e Boas" e um piquenique, no dia 23/10, na Unifor. Fique atento à
programação no seu e-mail Institucional, no site da JFCE e nas mídias sociais.

Roberto Cleidson Chaves, irmão da
servidora Jacyra Chaves, aprendeu cedo
que viver é se superar. Aos 26 anos, no
último ano de residência em Cardiologia,
ele sofreu um acidente de trânsito que
resultou no descolamento de retina dos dois
olhos e perda total da visão. Com a ajuda
dos amigos, Chaves terminou a residência
e, em 1992, prestou concurso para
trabalhar no Hospital de Messejana, em
Fortaleza. Passou em primeiro lugar e
atende no Ambulatório de Cardiologia até
hoje. Rotina que ele também cumpre no
Hospital das Clínicas da UFC. “Nunca tive
grandes problemas de não aceitação ou
depressão. Vivo cercado de amigos”, conta.

6º Festival de Teatro Infantil do Ceará

Filme - Aquarius

Livro - O Livro dos Símbolos

O Festival de Teatro Infantil do
Ceará chega a sua 6ª edição e
reúne mais de 38 sessões com
espetáculos vindos do Chile, da
Bélgica, da Espanha, da França, do
Rio Grande do Norte, Pernambuco
e do Ceará, além de filmes de
diferentes países. Programação
em www.festivaltic.com.br.

O longa Aquarius, indicado ao
prêmio Palma de Ouro do
Festival de Cannes de 2016, traz
Sônia Braga no papel de Clara,
uma jornalista aposentada que
enfrenta as investidas de uma
construtora que planeja demolir
o prédio onde ela vive - o edifício
Aquarius, em Recife.

"O livro dos símbolos é um fidedigno
compêndio de imagens e textos
potencialmente transformativos, um
guia essencial das imagens
simbólicas para terapeutas, artistas,
historiadores de arte, designers e
todos os que exploram a vida
interior." James C. Harris

Dias 6 a 12/10 em Fortaleza e de
15 a 17/10 em Sobral.
Evento Gratuito.
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