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JFCE sedia curso da Rejufe sobre novo CPC e os JEFs

Cantos de Harmonização

O

JFCE adere a sistema de informações compartilhadas do TRE
Com o objetivo de otimizar a comunicação entre as varas
criminais da Justiça Federal no Ceará e o Tribunal Regional
Eleitoral do Ceará, os dois órgãos firmaram parceria para
implantação do sistema de compartilhamento imediato
de informações - o PÓLIS. Desenvolvido pela Corregedoria
Regional Eleitoral e pela Secretaria de TI do TRE-CE, a
plataforma comunica-se com todos os cartórios de registro
civil e todas as varas e juizados do Estado. Na JFCE, será
utilizado o módulo “Direitos Políticos”, que compartilha
informações das varas criminais sobre restrições e
reestabelecimentos de direitos políticos. O sistema
permite que as varas dispensem a remessa de cópias de
decisões, sentenças e de documentos, diminuindo custos
e impacto ambiental, otimizando as rotinas de trabalho.

Arraiá da Cumade Justiça no Maracanaú

Mostra Competitiva - Fendafor
2016
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DICAS Culturais

Os servidores da Subseção de Maracanaú promoveram um
almoço especial, no último dia 23 de junho, em
comemoração às Festas
Juninas! Teve muita comida
típica, vestimenta matuta e
forró. Só delícias de São
João! Magistrados e
servidores das 34ª e 35ª
Varas Federais participaram da confraternização. Êta,
festança animada!

A 16ª edição do Festival
Internacional de Dança de
Fortaleza iniciou no último dia 23
de junho e segue até 3 de julho,
reunindo mais de 500
performances que vão do ballet
clássico à dança contemporânea
No Theatro José de Alencar, de 23
de junho a 3 de julho.
Ingressos: R$30 (inteira) e R$15
(meia).

O Comitê QVT lançou, neste mês de junho, as
Oficinas de Práticas Integrativas de Saúde. A
primeira a ser realizada foi a oficina Círculo
de Cantos de Harmonização, conduzida pela
servidora voluntária Artemiza Araújo. Os
encontros acontecem mensalmente, no
Centro e na Aldeota, com práticas de canto
em círculo, visando à harmonização e
integração. As Oficinas de Práticas
Integrativas de Saúde estão sendo divulgadas
pelo e-mail institucional e proteção de tela.
Agende-se e participe!

Novos sistemas garantem
economia em ligações telefônicas
O NTI e o NUAD estão
trabalhando constantemente, em parceria
com a Diretoria do Foro,
para disponibilizar novas
ferramentas capazes de facilitar o trabalho
de magistrados e servidores da JFCE, e ainda
contribuir para a redução de custos. É assim
com a Interface Celular, implantada em abril
de 2016 e a recente Rota de Menor Custo,
que funciona escolhendo a forma mais
barata de origem de chamada, seja VOIP,
Ramal ou Interface Celular, automaticamente. Além das ligações internas, está
disponível o projeto piloto de ligações entre a
JFCE e a Seção Judiciária de Alagoas, via
VOIP. As tecnologias implantadas deverão,
em breve, integrar toda a 5ª Região.

Documentário - O Começo da
Vida
Uma análise aprofundada e um
retrato apaixonado sobre os
primeiros mil dias de um recémnascido, o verdadeiro começo
da vida de um ser humano.
Filme indispensável para pais e
mães de primeira ou de várias
viagens.
Maria Farinha Filmes/2016
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Dica da servidora Joana Darc Mota

Novo Código de Processo Civil e o Sistema de
Juizados Especiais foi o tema discutido em palestra
realizada no auditório da JFCE, no último dia 10/6,
com o juiz federal Frederico Koehler, membro da Turma
Nacional de Uniformização (TNU). O evento faz parte do
espectro de cursos que a Associação dos Juízes Federais da
5ª Região - Rejufe pretende oferecer aos magistrados,
advogados e estudantes, durante este ano, sobre os
impactos do novo CPC no sistema de Justiça. A palestra foi
realizada por meio da parceria entre a Escola Superior de
Advocacia do Ceará (ESA), Escola Rejufe e a Advocacia
Geral da União (AGU), com o apoio da Justiça Federal do
Ceará e da Esmafe/CE.

Livro - O Povo do São José
Há 45 anos, quando ainda era
estudante, Bruno Pedrosa
começou sua pesquisa sobre o
percurso dos moradores de
Mangabeira, distrito de Lavras
da Mangabeira. A partir de
histórias dos moradores e
documentos, o autor traça um
verdadeiro memorial sobre as
raízes do lugar.
Bruno Pedrosa/2016
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