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Servidores ganham Espaço de Convivência

N

o último dia 31 de maio, a Diretoria do Foro,
em parceria com o Comitê de Qualidade de
Vida no Trabalho, inaugurou o “Espaço de
Convivência e Qualidade de Vida”. Situada no 15º
andar do edifício-sede da JFCE, a área é dotada de um
amplo salão multiuso e quatro salas a serem ocupadas
pelo setor médico, serviço de odontologia, serviço de
psicologia e serviço social. A inauguração contou com a
participação do cantor, poeta e sanfoneiro Dorgival
Dantas, que animou a todos com músicas de sucesso
e algumas passagens da sua história de vida. O artista
apresentou-se de forma voluntária, sem custos para a
Justiça Federal.

Sustentação Oral por Videoconferência nas Turmas Recursais

Juazeiro do Norte realiza vacinação

Mostra de Cinema Mexicano

Fotos: divulgação

DICAS Culturais

A Diretoria da Subseção de Juazeiro do Norte
promoveu a imunização dos magistrados,
servidores, estagiários e terceirizados das três varas
da JFCE no Cariri. Em parceria com a Secretaria de
Saúde do Município, a vacinação contra a gripe
H1N1, Hepatite B e Tétano ocorreu no último dia
24/5, nas dependências da Subseção. De acordo
com a Secretaria de Saúde, as imunizações terão
continuidade para um melhor controle de quem foi
vacinado.

De 7 a 19/6, como parte da
programação do 26° Cine Ceará,
a Caixa Cultural apresenta a
Mostra de Cinema Mexicano, com
exibição de trabalhos de diretores
de renome internacional e jovens
cineastas que despontam na
arte.
Os ingressos são gratuitos e
estarão disponíveis na bilheteria
1h antes do início de cada sessão
(sujeitos à lotação do teatro).

Espírito Olímpico
Lucas Albuquerque,
filho da servidora
Ediene Oliveira (12ª
Vara), realizou o
sonho de milhares
de atletas ao redor
do Mundo: no
último dia 7/6, ele
carregou a Tocha
Olímpica Rio 2016,
durante sua
passagem pela
capital cearense. O
trajeto aconteceu
entre as ruas Senador Pompeu e Pedro
Pereira, no Centro. Lucas é praticante de
atletismo do Colégio Militar de Fortaleza e
deixou a todos encantados com seu espírito
olímpico. "Orgulhosa? Eu? Imagina!", assume
Ediene, radiante. Para conhecer mais sobre o
atleta, acesse www.revezamentobra.com.br.

Filme - What Happened Miss
Simone
A vida da cantora, pianista e
ativista Nina Simone (19332003) em gravações inéditas,
imagens raras, diários, cartas e
entrevistas com pessoas
próximas a ela, o documentário
faz um retrato de uma das
artistas mais incompreendidas
de todos os tempos.
Netflix/2015
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Dica da Servidora Poliana Cabral.

As Turmas Recursais agora complementam a interiorização da Justiça Federal no Estado, mediante
a possibilidade de realização de sustentação oral por videoconferência nas sessões de julgamento.
No último dia 2 de junho, a 1ª Turma Recursal utilizou pela primeira vez esse recurso tecnológico,
com a realização da sustentação oral, transmitida a partir da 17ª vara federal, em Juazeiro do Norte.
As 2ª e 3ª turmas recursais da
JFCE já realizam com sucesso
esse procedimento. A
novidade, prevista no novo
CPC está regulamentada no
Ato nº 101/2016 do TRF5.
Potencializa-se, assim, de
forma direta a comunicação
c o m o s a d vo g a d o s , n a s
subseções da JFCE.

Livro - 100 dias entre o céu e o mar
Relato de Amyr Klink de sua
travessia do oceano Atlântico a
bordo da 'lâmpada flutuante' (o
apelido que ele deu a seu
minúsculo barco à remo). Bem
mais que o registro de uma
façanha esportiva, é uma
intensa poesia que atravessa
todo esse livro do navegador
brasileiro.
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