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Espírito do Natal invade a JFCE

Judicialização da Política
em debate na JFCE

A

programação de Natal da JFCE reuniu música, poesia e confraternização. Na terça-feira (13/12),
um belíssimo Concerto de Natal, realizado pelos corais Vozes da Justiça, Sétima Voz, Voz em Ação,
Coral da Seplag e Coral do BNB Clube, encantou a todos. Na quarta-feira (14/12), o Natal do Amor,
uma iniciativa dos servidores dos Juizados Especiais e Turmas Recursais da JFCE, ofertou aos cidadãos
participantes das audiências dos JEFs um lanche natalino, precedido por uma calorosa acolhida e leitura
de poesias. As atividades ocorreram no átrio do Fórum Social e contaram com o apoio da Diretoria do Foro
da JFCE, do Sindicato dos Trabalhadores da Justiça Federal no Ceará (Sintrajufe/CE) e do Comitê de
Qualidade de Vida no Trabalho.

16 novos juízes federais substitutos tomam posse no TRF5
O presidente do TRF da 5ª Região, desembargador
federal Rogério Fialho Moreira, deu posse, no
último dia 7 de dezembro, aos 16 juízes federais
substitutos, aprovados no XIII Concurso Público
para Provimento de Cargos de Juiz Federal
Substituto da 5ª Região. Quatro dos novos juízes
federais integrarão o quadro da JFCE: Danilo Dias
de Almeida, Maria Isabel Santanna, Felipe Turini e
Fabrício Borges.

Pleno do TRF5 elege Mesa Diretora para o biênio 2017-2019

Teatro - Teresa Cristina canta Cartola
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DICAS Culturais

O Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5
elegeu, no último dia 14 de dezembro, por aclamação, sua
Mesa Diretora para o biênio 2017/2019. Para presidente, foi
eleito o desembargador federal Manoel de Oliveira Erhardt;
para vice-presidente, o desembargador federal Cid Marconi,
e, para corregedor-regional, o desembargador federal Paulo
Machado Cordeiro, que também coordenará o Gabinete de
Conciliação. A posse dos novos gestores está agendada para
o dia 3 de abril de 2017, no TRF5.

A premiada e aclamada cantora
Teresa Cristina volta a apresentar
o espetáculo Teresa Cristina
Canta Cartola. No repertório,
canções como “O Mundo é um
Moinho”, “Alvorada”, “Peito
Vazio”, “O Sol Nascerá”, “As Rosas
Não Falam” e outros grandes
sucessos do saudoso poeta
Cartola. Dia 29 de janeiro, às 20h,
no Teatro RioMar Fortaleza.

Entre os dias 23 e 25 de novembro de
2016, magistrados federais e operadores
do Direito estiveram em imersão no
Curso "Judicialização da Política", no
auditório do edifício-sede da Justiça
Federal no Ceará. As aulas fizeram parte
da programação da "V Jornada
Internacional Derecho y Justicia", uma
promoção conjunta da Escola de
Magistratura Federal da 5ª Região, da
Universidade Federal de Sergipe, da
Universidade Federal do Ceará e da
Universidade de Buenos Aires
(Argentina). O evento contou com a
participação de professores das
instituições conveniadas, desembargadores do TRF5 e juízes federais da
JFCE, sob a coordenação do desembargador federal Carlos Rebelo Júnior.

Filme - Elis

Livro - Os Olhos do Coração

O filme Elis faz uma série de
recortes de importantes
momentos da vida e carreira da
cantora Elis Regina, desde sua
chegada ao Rio de Janeiro em
1964 até sua morte em 1982. A
cinebiografia estrelada por Andreia
Horta mergulha no universo sonoro
da ar t is t a carinhos am e nte
conhecida por pimentinha.

Em uma obra que reúne quinze
decisões e cinco artigos, o juiz
federal Augustino Lima Chaves faz o
leitor refletir sobre questões sociais
em um prisma diverso do lugarcomum. Tráfico internacional de
drogas, fraude contra a previdência,
uso de documento falso e acusação
de injúria e difamação são alguns
dos casos que contextualizam o
Direito em sua visão humanista.

Downtown Filmes/2016
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