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Magistrada cearense compõe a TNU

Transpondo limites

A

magistrada federal Gisele Chaves Sampaio Alcântara foi
indicada pelo Pleno do TRF da 5ª Região para representálo como membro efetivo junto à Turma Nacional de
Uniformização dos Juizados Especiais Federais no biênio 20162018. A TNU é composta por 10 juízes federais integrantes de
Turmas Recursais, e tem por objetivo a uniformização, em
âmbito nacional, da interpretação da lei federal, em questões de
direito material. É assegurado o equilíbrio de representação entre
as cinco Regiões, cada uma delas indicando dois Juízes Federais
como membros efetivos e dois como suplentes. A Presidência do
colegiado é exercida pelo Ministro Corregedor-Geral da Justiça
Federal, o ministro Og Fernandes.

Aprovada prorrogação de licença-paternidade a servidores e magistrados
Servidores e magistrados da Justiça Federal de 1º e 2º graus
terão a prorrogação do período da licença-paternidade por
mais 15 dias. Atualmente, já é conferido por lei cinco dias. A
decisão foi aprovada em sessão extraordinária do Conselho
da Justiça Federal, no último dia 23/6, que contou com a
participação do vice-presidente do TRF5, Desembargador
Federal Roberto Machado. Para solicitar a prorrogação da
licença-paternidade é preciso enviar o requerimento à
Diretoria do Foro, via Sistema Fluxus.

São João da "Cumade Justiça" anima magistrados e servidores
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DICAS Culturais

O Comitê de Qualidade de Vida no
Trabalho, a 6ª Vara Federal, as Turmas
Recursais e a Subseção de Maracanaú
organizaram festejos de São João durante
o último mês, com muita comida típica e
alegria. O Comitê QVT, em parceria com o
Sintrajufe/CE, realizou o "São João da
Cumade Justiça", no último dia 29. A
festa aconteceu no Espaço de
Convivência e Qualidade de Vida, no
edifício-sede, com quadrilha improvisada
e participação da Banda Tempero Musical
(cortesia do Sintrajufe/CE).

Superação e dedicação nossa querida
Ticiana Torres de Melo tem de sobra! Ela
sofreu um acidente em 2011, que a
deixou cadeirante, mas não a desanimou
um minuto. Logo após, Ticiana ingressou
na JFCE e hoje faz parte da equipe da
Secretaria Administrativa. A sua história
inspiradora foi contada recentemente no
programa "Encontro", da TV Globo. Na
reportagem, a servidora mostra seus
treinos na modalidade CrossFit e os
desafios que ela transpõe com muita
competência e comprometimento. Agora,
ela inicia uma nova etapa na sua carreira.
A servidora, que é fisioterapeuta, está
ingressando na sua segunda graduação:
Direito. Você vai longe, Tici!

18ª Edição do Festival Eleazar de
Carvalho

Filme - Ponte dos Espiões

Livro - Abrindo a Caixa Preta

Festival apresenta concertos de
música erudita no Teatro Celina
Queiroz, no campus da Unifor, no
Theatro José de Alencar e na
Catedral de Fortaleza. A ampla
programação homenageará os
compositores Jean Sibelius,
Gabriel Fauré, Maurice Ravel,
entre outros.

Suspense dramático que conta
a história de um advogado de
créditos de seguros, durante a
Guerra Fria. A CIA o envia a uma
tarefa quase impossível de
negociar a libertação de um
piloto americano capturado.
Indicado ao Oscar de melhor
filme.

Após 13 anos de atuação como
magistrado, o juiz federal
Nagibe de Melo Jorge Neto
decidiu enfrentar, em seu novo
livro, a questão: "Por que a
Justiça não funciona no Brasil?"
Com linguagem leve, a obra
revela diversas histórias sobre
os problemas do sistema de
Justiça.

Apresentações gratuitas, de 3 a 24
de julho. Programação completa
no site www.unifor.br.
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