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Homenagem aos Oficiais de Justiça

E

m um momento histórico para a JFCE, os
oficiais de justiça foram homenageados pelo
Dia Nacional do Oficial de Justiça (25 de
março). A solenidade, que aconteceu no dia 28/3,
foi conduzida pelo diretor do Foro da JFCE, juiz
federal Bruno Carrá e contou com a participação
da presidente da Assojaf e expressiva participação
dos oficiais. Na JFCE, trabalham 105 oficiais de
justiça, sendo 65 em atividade na Central de
Mandados, em Fortaleza, e 40 nos serviços
jurisdicionais nos Juizados Especiais da Capital e
nas Subseções interioranas.

Magistrado cearense é o novo presidente da REJUFE
O juiz federal titular da 3ª Turma Recursal, Júlio
Rodrigues Coelho Neto, tomou posse como
presidente da Associação dos Juízes Federais da
5ª Região para o biênio 2016/2018, no último
dia 31/3, na sede Esmafe 5ª, em Recife. O novo
presidente afirmou que pretende manter o
relacionamento colaborativo com o TRF5.
Também faz parte da nova gestão a juíza federal
titular da 2ª Turma Recursal, Gisele Chaves
Sampaio, na Diretoria Social e Cultural da Rejufe.

Escolha a Calma

Nova tecnologia torna ligação de fixo para celular na JFCE mais barata
A tecnologia é utilizada aliada na redução de custos. Um novo sistema de chamadas entre telefone
fixo para celular permite que a ligação se torne mais barata. A Interface Celular funciona da seguinte
maneira: uma caixa preta que contém seis chips de operadoras de telefonia móvel recebe a ligação de
telefone fixo e transforma o número para celular, permitindo assim o menor custo da ligação. O
sistema está em fase de teste até o dia 15 de abril. A tecnologia está disponível, inicialmente, para
ligações feitas a partir do Edifício-Sede. Para realizar uma ligação utilizando a Interface Celular basta
seguir os seguintes passos:

Discar 39 + aguardar o toque + discar o número do telefone desejado

CD– Wonderful Crazy Night –
Elton John

Fotos: divulgação

DICAS Culturais

Após a fase de teste, basta discar o número zero e realizar a ligação normalmente.

O 32ª álbum de estúdio de Elton
John contém letras poéticas e
poderosas, melodias grandiosas e
fluídas e uma cantoria fantástica e
cheia de alma. Mas há mais um
ponto nos procedimentos, um
espírito vivo e espontâneo para
deixar mais um marco em um
catálogo extraordinário.
Universal Music/2016

Em março, o Comitê de Qualidade de Vida no
Trabalho da JFCE reuniu-se com
representantes da Organização Internacional
Brahma Kumaris, que recebeu título da ONU
de mensageiros da paz. A Organização adota
12 valores para a promoção da paz. O PQVT
adotou esses valores. A cada semana, o
descanso de tela dos computadores
receberão temas diferentes ligados a eles,
para que os servidores possam ler e refletir
sobre uma forma de aplicá-lo no seu dia a dia.
Saiba mais sobre a campanha "Escolha a
Calma" no site www.escolhaacalma.org.br.

Filme - Carol

Livro - Amar e Ser Livre

Nova Iorque, 1950. Therese, uma
jovem empregada de uma loja de
departamento de Manhattan,
conhece Carol, uma elegante e
atraente cliente, prisioneira de
um casamento pouco feliz. As
duas rapidamente se apaixonam
e enfrentam o conservadorismo
da época para viver um romance.

Esta obra revela de forma clara
e profunda como os
relacionamentos podem se
tornar amorosos, saudáveis e
construtivos. Por meio de uma
reflexão profunda, Sri Prem
Baba apresenta elementos
para ajudar na descober ta
interior dos sentidos e formas
de amar.

Mares Filmes/2015

Agir/2015
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