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Seminário Internacional sobre Direito Ambiental na JFCE

Qual a sua opinião sobre o
desempenho da Justiça Federal? Quais
metas você acha que devem ser
alcançadas?

A

Justiça Federal no Ceará, em parceria com a Universidade Federal do Ceará, promoveu o Seminário
Internacional "Os Direitos da Natureza e os Princípios Emergentes de Direito Ambiental, para
debater os Diálogos Interativos das Nações Unidas sobre Harmonia com a Natureza, que visam
subsidiar o tratamento internacional da ONU sobre o tema. O evento aconteceu nessa sexta-feira, 19/8, na
Sala de Sessões das Turmas Recursais da JFCE, com a participação da coordenadora do Movimento
Harmonia com a Natureza das Nações Unidas e articuladora dos processos intergovernamentais da
Assembléia Geral das Nações Unidas, Maria Mercedes Sanchez. O evento foi coordenado pela juíza federal
e professora da UFC, Germana Moraes, e pelo Diretor do Foro da JFCE, o juiz federal Bruno Carrá.

Com o objetivo de conhecer o que
magistrados, servidores, advogados e
cidadãos pensam sobre as prioridades, a
rapidez, eficiência e efetividade da JF, o
Conselho da Justiça Federal realiza
pesquisa, de 15 a 30 de agosto, com
base nos princípios da governança
participativa e democrática. Para
participar, acesse o questionário eletrônico
no site da JFCE, do TRF5 ou do CJF.

JFCE compõe Comitê Executivo de Saúde
O Diretor do Foro da JFCE, juiz federal Bruno Carrá, e as juízas
federais Cíntia Brunetta e Niliane Meira participaram da reunião
para criação do Comitê Executivo de Saúde, na tarde do dia
22/8. O encontro teve por objetivo iniciar as discussões acerca
do tema da judicialização de fornecimento de medicamentos. A
comissão proporá medidas frente ao aumento das ações
judiciais na área de saúde e orientar as instituições envolvidas
nas ações, no esforço de diminuir as demandas judiciais.

Diretoria Administrativa
participa de curso sobre Orçamento

Projeto de Memória Oral da Justiça Federal no Ceará

Exposição - Mulier
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DICAS Culturais

O desembargador federal José Maria Lucena em
entrevista para a equipe da Comunicação.

Desde o início deste ano, personalidades históricas da Seção
Judiciária do Ceará são entrevistadas sobre sua passagem e
contribuição para o desenvolvimento da Seccional, a partir da
restauração em 1967. O Projeto de Memória Oral da Justiça
Federal no Ceará é uma realização da Seção de Comunicação
Social. Desembargadores, juízes, servidores, ex-diretores e
aposentados são as personagens deste trabalho de resgate
histórico, que resultará em um documentário sobre a trajetória
da Justiça Federal Cearense.

Dos artistas Dias Brasil e Yuri
Lima, "Mulier" retrata, em 32
printuras, as várias fases e faces
femininas. Exposição está em
cartaz no Sesc Iracema, até
setembro, com entrada gratuita
Local: Sesc Iracema (Rua Boris, 90C)
Visitação: segunda a sexta, de 8h
às 20h; sábados e domingos, de
16h às 20h
Informações: (85) 3252.2215

Orçamento Público com Foco na
Justiça Federal foi o tema do curso
realizado na sede da JFRN, nos dias
22 e 23 de agosto. Participaram do
treinamento a Diretora da Secad,
Raquel Rolim, o Diretor do Núcleo
Financeiro e Patrimonial, Vítor
Benevides, e o Supervisor da Seção
de Planejamento, Augusto Queiroz.

Documentário - I AM

Livro - Variações sobre o prazer

I AM é a história de Tom Shadyac,
u m d i r eto r d e s u c e s s o e m
Hollywood, que após um
perigoso ferimento na cabeça e
experimenta uma jornada para
tentar descobrir e responder
duas questões bem básicas: “O
que está errado no mundo?” e
“Que podemos fazer sobre isso?”

Rubem Alves procura levar o leitor a
caminhar ao lado de Santo
Agostinho, do revolucionário Marx,
do filósofo Nietzsche e da cozinheira
Babette. Personagens, reais ou
fictícios, que viveram desfrutando o
que acreditavam. Falando de
poetas, compositores, pintores,
filósofos e outros, o autor visa a
proporcionar momentos de
liberdade, prazer e reflexão.
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