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Economia de Energia: curso sobre faturas de alta tensão

A

Diretoria do Foro promoveu, no último dia 28/4, a
capacitação “Análise Técnica de Faturas de Alta
Tensão” para gestores das contas de energia
elétrica da JFCE. O curso teve como objetivo aprimorar o
controle do consumo de energia elétrica, provendo
ferramentas de análise de contas de alta tensão.
Conduzida pelo professor Tomaz Cavalcante Neto, a
capacitação foi ofertada por videoconferência a todas as
subseções do interior do Estado, Seções Judiciárias e TRF
5ª Região. Funcionários técnicos das empresas
contratadas pela JFCE também participaram do encontro.
A iniciativa é uma das ações que dá continuidade à
“Campanha de Consumo Consciente de Energia Elétrica da JFCE”.

I Jornada de Saúde Integral e Qualidade de Vida na JFCE
Durante o mês de abril, a coordenação do Comitê de Qualidade de Vida no Trabalho e a Direção do
Sintrajufe/CE, com apoio da Diretoria do Foro, realizaram a I Jornada de Saúde Integral e
Qualidade de Vida. A série de eventos levou aos magistrados e servidores da JFCE informações
sobre Saúde Mental, Alimentação Saudável, Psicologia e Atividade Física.

Palestra sobre Saúde Mental, com o psiquiatra Dr. Fábio Souza.

Palestra sobre Psicologia, com a psicóloga Pâmella Melo.

Treinamento sobre
Pje no interior do Estado

Com a ampliação da abrangência do PJe,
desde o dia 4 de abril, para as ações de
Execução Fiscal e Penal, os servidores das
unidades do interior do Estado estão
recebendo, durante este mês, treinamento
para uso do sistema eletrônico. O servidor
Jairo Pimentel, do Núcleo de TI, é voluntário
como instrutor interno do treinamento,
continuando o trabalho iniciado nas varas
da Capital. Ao todo, 78 servidores serão
treinados para a plena utilização da
ferramenta.

Palestra sobre Atividade Física, com a professora Kristiane Mesquita.

Subseção de Limoeiro do Norte ganha sede definitiva

CD – Coleção – Marisa Monte

Filme - Temple Grandin

Primeira coletânea da artista, que
sempre se mostrou avessa ao
formato. Em seu repertório, músicas
gravadas fora de sua carreira
principal, com parceiros ou sozinha, e
que nunca haviam sido incluídos em
seus discos até o momento, além de
canções que fizeram parte de trilhas
sonoras de filmes e canções autorais
menos conhecidas.

O longa conta a história de Mary
Temple Grandin, uma mulher
com autismo, também conhecido
como Síndrome de Asperger, que
revolucionou as práticas para o
tratamento racional de animais
vivos em fazendas e abatedouros.
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Dica da Servidora Poliana Cabral.
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A Subseção Judiciária de Limoeiro do Norte
está de casa nova para melhor atender o
cidadão da Região do Vale do Jaguaribe. No
próximo dia 13 de maio, a nova sede será
inaugurada. O prédio fica situado na rua
Cândido José de Sousa, nº 541, no bairro
Socorro. Pioneira na interiorização da Justiça
Federal no Ceará, a Subseção de Limoeiro do
Norte recebe uma demanda crescente de
ações judiciais da população de 21
municípios do Vale do Jaguaribe e mais de
569 mil cidadãos.
Livro - Trilogia Getúlio Vargas - Lira
Neto
A obra procura reconstituir a
trajetória pessoal e política de
Getúlio Vargas. O autor cearense
se debruçou sobre cartas
pessoais, memorandos oficiais,
diários íntimos, autos judiciais,
notícias de jornal, entre outros
d o c u m e n to s p a r a a j u d a r a
decifrar a 'esfinge Getúlio'.
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