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Justiça Federal inaugura sede definitiva em Limoeiro do Norte
Em solenidade realizada em 13 de maio de 2016, o presidente do Tribunal Federal da 5ª
Região, desembargador federal Rogério de Meneses Fialho Moreira, e o diretor do Foro da
Justiça Federal no Ceará, juiz federal Bruno Leonardo Câmara Carrá, inauguraram junto à
comunidade local a sede própria da Subseção de Limoeiro do Norte. A Subseção, que
abriga a 15ª e a 29ª Varas Federais, agora conta com estrutura para receber a crescente
demanda judicial, que gera um grande número de audiências e atendimento ao público.

Confira mais imagens da solenidade no nosso portal: www.jfce.jus.br

Democracia na América-Latina
é tema da I Jornada de Debates

Mês das mães na JFCE

Solidariedade em
Destaque

São 50 obras contemporâneas
(pinturas e gravuras), com uma
série inédita de pinturas realizadas
nos últimos dez anos, retratando a
relação entre o artista polonês
Babinski e o Ceará.
Em cartaz até 31/7, de terça a
sexta, das 9 às 19h. Sábados,
domingos e feriados das 14 às 21h.

O juiz federal Jorge Girão e sua família
arrecadaram doações para a festa do dia
das mães do Lar Torres de Melo, no último
dia 6/5. Foram doados ventiladores,
roupas e artigos de higiene para as idosas
do Lar. Além do magistrado, participaram
da ação sua esposa Ana Cristina, seus
filhos Erick e Amanda e amigos .

Filme - Ele está de volta
Na trama, Hitler acorda de um
longo sono na Berlim de 2011.
C o m p l et a m e n te p e r d i d o , é
confundido com um imitador
perfeito, torna-se celebridade
instantânea e ganha até um
programa de televisão. Comédia
questiona a popularidade do
Fürer na atualidade.
Constantin Film/2015
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Dica da Servidora Poliana Cabral.

"Os Desafios Sociais e Jurídico-Políticos da
Democracia na América Latina” foram temas
da I Jornada Internacional de Debates, que
ocorreu no último dia 6 de maio, na JFCE. O
evento foi uma realização da Rede para o
Constitucionalismo Democrático Latino
Americano, com apoio da UFC e da
Esmafe/CE. A iniciativa pretende criar um
espaço de convergência internacional e
multidisciplinar para a realização de debates
plurais sobre a Democracia na América
Latina. Participaram do debate professores da
Costa Rica e do Brasil, sob a coordenação da
juíza federal Germana Moraes.

Exposição "O Sertão Alegre de
Babinski: Figuração e Oralidade no
Ceará"
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DICAS Culturais

O Comitê de
Qualidade de
Vida no
Trabalho da
J F C E , o
Sintrajufe/CE e o Coral Vozes da Justiça
realizaram atividades especiais voltadas para
a comemoração do mês das mães. O Comitê
QVT proporcionou uma semana de bemestar, com circuito de massagens para as
servidoras. O Coral Vozes da Justiça preparou
uma apresentação especial, na tarde do dia 5
de maio, no Fórum Social, com canções que
emocionaram os presentes.

Livro - Filosofia para a vida - Jule
Evans
Doze dos maiores filósofos do
mundo antigo, compartilhando
suas lições de felicidade,
resignação e muito mais.
Radiante e inspirador, ele abre
as portas para uma filosofia útil
para a rua, o local de trabalho, o
campo de batalha, o amor e,
principalmente, para a vida.
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