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Semana do Servidor 2016
A Justiça Federal no Ceará, com apoio do Comitê de Qualidade de Vida no Trabalho e do Sindicato dos Trabalhadores da Justiça
Federal (Sintrajufe/CE), realizou, de 23 a 28 de outubro, a Semana do Servidor 2016. As ações tiveram foco no bem-estar, na saúde e
na qualidade de vida dos servidores da Justiça Federal, com atividades no edifício-sede, no anexo Aldeota, na Unifor e nas Subseções
do interior. Confira algumas imagens das ações e a cobertura completa nas mídias sociais e no site:

A Semana do Servidor começou no Parque do Cocó,
com Yoga, caminhada e piquenique, reunindo
servidores e familiares.

Oficina de Arteterapia no Centro e na Aldeota, ministrada
pela servidora e psicóloga Maria Inês Meireles.

Sarau Poucas e Boas reuniu servidores interessados
em boa música, arte e poesia, em tarde agradável.

Uma aula de autoconhecimento por meio do Eneagrama
foi uma das oficinas ofertadas aos servidores.

Magistrados e servidores foram convidados a soltar a
imaginação e colorir o Mural da Conciliação, escultura
do artista plástico Andruchak.

A Subseção de Tauá recebeu palestras sobre os cuidados
com a coluna e sobre nutrição funcional no estresse.

"Espiritualidade nos dias de hoje" foi tema do Cine Pipoca uma roda de conversa os diretores Antônio Carlos Machado
(21ª Vara), Cléber Maia (12ª Vara) e Janio Alcântara (NGP).

Oficina de Alimentação Saudável, com a servidora
Eugênia Coelho, encerrou as atividades da Semana do
Servidor 2016.

JFCE atinge 98% de eficiência no
Relatório Justiça em Números 2016

Redução de 95% do acervo da 3ª Turma Recursal em dois anos
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DICAS Culturais

A 3ª Turma Recursal comemorou dois anos de atividade
jurisdicional no último dia 26/10. Durante a sessão de
julgamentos, ocorreu a solenidade de transmissão de cargo
da Presidência, com o término da gestão do Juiz Federal
Nagibe de Melo Jorge Neto. Dispondo em sua estrutura de
três Juízes Federais e doze servidores, a 3ª TR iniciou seus
trabalhos, no ano de 2014, com 14.647 processos. Hoje a TR
conta com apenas cerca de 300 processos aguardando
julgamento - 5% do acervo inicial. O magistrado que assume
a Presidência para o biênio 2016-2018, Juiz Federal André
Dias Fernandes, lembrou o grande avanço que Turma teve,
com a redução significativa de processos e assegurou a
continuidade do excelente trabalho realizado, para entregar
cada vez mais à sociedade os bons resultados obtidos.

CD– Ibeyi - Ibeyi

Filme - Nise - O coração da loucura

Filhas de um percussionista
do Buena Vista Social Club,
Naomi e Lisa-Kaindé Díaz
formam o Ibeyi, uma espécie
de FKA Twigs do Caribe que
chamou atenção com seu
álbum de estreia, com
músicas de gêneros atuais e
forte influência Iorubá.

Ao voltar a trabalhar em um
hospital psiquiat́ rico no
subuŕ bio do Rio de Janeiro,
apoś sair da prisaõ , a doutora
Nise da Silveira propoẽ uma
nova forma de tratamento aos
pacientes, atraveś do amor e da
arte.
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Dica da servidora Poliana Cabral.

A JFCE alcançou
98% no Índice
de Produtividade
Comparada (IPCJus), indicador
criado pelo CNJ
para refletir a
produtividade e
eficiência do
Judiciário. O TRF da 5ª Região obteve o segundo
melhor desempenho entre os TRFs, com 93,4%
de eficiência. Os dados estão contidos no
Relatório Justiça em Números 2016 (ano-base
2015), produzidos pelo Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) e lançado no mês de outubro. Saiba
mais no nosso site: www.jfce.jus.br.

Livro - Sapiens - Uma Breve
História da Humanidade

O autor repassa a história da
humanidade, ou do homo sapiens,
desde o surgimento da espécie
durante a pré-história até o
presente, mas em vez de apenas
'inventariar' os fatos históricos, ele
os relaciona com questões do
presente e os questiona de
maneira surpreendente.
L&PM/2015

@jfce_oficial
justicafederalnoceara

