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I Jornada de Saúde Integral e Qualidade de Vida

A

coordenação do Comitê de Qualidade de
Vida no Trabalho e a Direção do
Sintrajufe/CE, com apoio da Diretoria do
Foro, realizam, durante o mês de abril, a I Jornada
de Saúde Integral e Qualidade de Vida. A série de
eventos pretende levar aos magistrados e
servidores da JFCE informações sobre saúde nas
diversas áreas, com palestras sobre Saúde Mental,
Alimentação Saudável, Psicologia e Atividade
Física, com videoconferência para todas as
Subseções. Além das discussões, magistrados e
servidores estão convidados a participar da
Pesquisa do Perfil de Saúde, do Programa Mais
Saúde nas Empresas da Unimed, que objetiva
prevenir doenças crônicas e estimula a adoção de
estilo de vida saudável.

Próximos encontros:
Dia 19/04 - Psicologia & Qualidade de Vida,
às 14h, na Secretaria da 1ª Vara.
Ÿ Dia 27/04 - Atividade Física & Qualidade de
Vida, Sala de Eventos do edifício-sede.
Ÿ

Oficiais de Justiça criam grupo de estudo sobre o novo CPC
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DICAS Culturais

Com o propósito de estudar as mudanças no
Novo Código de Processo Civil, oficiais de
justiça da JFCE reúnem-se semanalmente,
na Central de Mandados, em grupo de
estudos, no sentido de buscar uma
uniformização à interpretação da norma
processual e de um procedimento único
vinculado aos atos processuais dos oficiais
de justiça. A iniciativa busca a eficiência na
celeridade processual que tem por objeto
uma prestação jurisdicional de excelência.
Os estudos em grupo acontecerão durante quatro semanas. Os servidores contam com o
próprio conhecimento e a experiência para a boa concentração de informações e
interpretação dos artigos concernentes ao desempenho de suas atividades.

Com o objetivo de facilitar a
identificação da equipe que
compõe seus quadros e zelar pela
segurança em nossa Instituição, a
Diretoria do Foro reforça a
necessidade do uso do crachá nas
dependências da JFCE. A medida
também melhora o atendimento
ao público externo e favorece a
interação entre colegas. O uso do
crachá é definido como uma das
medidas mínimas de segurança
elencadas pela Resolução n°
176/2013 do Conselho Nacional
de Justiça, sendo adotado em
todos os órgãos do Judiciário
brasileiro. Se você ainda não
possui crachá, ou teve este
documento extraviado, comunique
a sua chefia.

Use seu crachá. Ele é sua
identidade e sua segurança!

CD– Andarilho - Casaprima

Filme - Mesmo se nada der certo

Livro - Um momento, uma manhã

Álbum novo da banda pernambucana
Casaprima, que celebra cinco anos de
existência, com belas composições
influenciadas pelo rock, folk e MPB.
São 11 faixas delicadas mostrando o
que a banda sabe fazer de melhor.

Cantora se muda para Nova
Iorque, mas logo após, termina
seu relacionamento. Em crise, ela
canta em bares, até ser
descoberta por um produtor. O
filme é composto por personagens
perdedores. A ideia não é fazê-los
bem sucedidos, mas garantir que
encontrem satisfação na vida que
têm.

Livro de Sarah Rayner é uma
história emocionante e
envolvente sobre família, amor,
perda e, acima de tudo, sobre a
força das amizades forjadas
pelas circunstâncias da vida que
precisa seguir em frente.
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