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Mutirão do Núcleo de Conciliação do TRF5 acontece na JFCE

E

ntre os dias 25 e 29 de julho, a Central de
Conciliação da JFCE realizou o Mutirão de
Conciliação nesta Seccional, com processos
em tramitação no TRF5 em grau recursal, oriundos
de contratos habitacionais e comerciais. Para tanto,
o Tribunal criou um Núcleo de Conciliação próprio
para tratar dos processos em segundo grau de
jurisdição, sem que haja deslocamento das partes
para sua sede em Recife. O desembargador
conciliador do TRF5, Fernando Braga, com o auxílio
do juiz federal Bruno Paiva, tem realizado semanas
temáticas de conciliação nos próprias Seções
Judiciárias. A JFCE acolheu este evento. Seis mesas
de negociações foram destinadas a conciliar 121
processos. Conciliadores voluntários em atividade e
servidores das varas federais da JFCE, devidamente
capacitados em conciliação, deram apoio ao evento.

Esmafe realiza seminário
sobre Direitos da Natureza
Os Direitos da
Natureza: Princípios
Emergentes de Direito
Ambiental será o tema
do seminário que
ocorre nos próximos
dias 18 e 19 de agosto,
na JFCE. O evento é
uma realização da
Escola da Magistratura Federal da 5ª
Região - Seccional Ceará, e contará
com a presença de especialistas no
tema. As inscrições são gratuitas e
p o d e m s e r fe i t a s p e l o e - m a i l
inscricoes.esmafe@jfce.jus.br

Juiz Federal Nagibe Jorge Neto lança livro sobre
os problemas do sistema de Justiça

Bicicletar na JFCE

Com linguagem simples e abordagem instigante, o juiz federal
Nagibe de Melo Jorge Neto lança o livro "Abrindo a caixa-preta: por
que a Justiça não funciona no Brasil?" sobre os problemas do
sistema brasileiro de Justiça. O objetivo é ampliar o debate ao
grande público em relação a temas como a inefetividade, a
impunidade e o combate à corrupção, entre outros.

Um Pai tem a sabedoria de um mestre e a sinceridade de um amigo. Neste
mês, a JFCE homenageia aqueles que desempenham este honroso papel.

Fotos: divulgação

DICAS Culturais

O pai Luiz Gonzaga, da Comunicação, com seus
três filhos, Camilla, Eliseu e Gonzaguinha

A grande família do pai Edilson Martins,
do atendimento NTI.

Sabóia, da 6ª Vara Federal, é o pai orgulhoso
da Ana Beatriz.

A Praça Murilo Borges, logradouro da
sede da JFCE, no centro de Fortaleza,
conta agora com uma estação de
bicicletas compartilhadas. O projeto da
Prefeitura de Fortaleza é conhecido
como Bicicletar e faz sucesso na capital.
A Seção Judiciária do Ceará apoia a
iniciativa. A praça, que em 2013 foi
adotada pela JFCE, recebe diariamente
centenas de pessoas que agora estão
sendo servidas pelo novo equipamento.

Casa Pronta - Mallu Magalhães

Filme - A Vida é Bela

Livro - Querido Papai

A cantora lançou o clipe da nova
música "Casa Pronta", no início
do mês. O som é um sambinha
bom, com cara de homenagem à
filha Luisa, que chegou no fim do
ano passado, fruto do
relacionamento com o cantor
Marcelo Camelo. Mallu já
anunciou novo álbum para 2017,
confirmando que veremos muito
mais dessa voz já consagrada na
música nacional.

Um pai, judeu, na Itália da
Segunda Guerra Mundial, é
mandado para um campo de
concentração, juntamente com
seu filho. Com seu jeito amoroso,
ele consegue fazer com que a
criança acredite que ambos
estão participando de um jogo,
sem que o menino perceba o
horror no qual estão inseridos.

'Querido Papai' é um presente
ideal para quem quer expressar
com bom humor tudo o que
sente por seu pai. Bradley Trevor
Greive fala do papel que o pai
desempenha na vida dos filhos,
construindo uma declaração de
amor que vai emocionar pais e
avôs de todas as gerações.

Vídeo disponível no YouTube.
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