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Reunião entre diretores da JFCE discute pauta estratégica

D

iretores das Varas Federais, das Turmas Recursais e dos Núcleos Administrativos da JFCE
reuniram-se, no último dia 5/9, com a diretora da Secretaria Administrativa, Raquel Rolim, para
discutir assuntos estratégicos. O encontro, realizado no Espaço de Convivência e Qualidade de
Vida, contou com a presença de equipe da Corregedoria do TRE, que apresentou aos diretores o Sistema
PÓLIS. Após uma bem-sucedida fase de teste na 12ª Vara Federal, a ferramenta será disponibilizada às
outras unidades da JFCE. Confira os outros assuntos discutidos na reunião no site da JFCE.

6ª Vara homenageia
servidora aposentada

Após 31 anos de dedicação à Justiça
Federal, a Lúcia de Fátima vai deixar
saudades. A servidora aposentou-se
n o m ê s d e a g o s to e r e c e b e u
homenagem dos colegas da 6ª Vara
Federal pela sua despedida.

Comitê de Qualidade de Vida divulga programação de Setembro
Ÿ Roda de Conversa

Ÿ Cantos de Harmonização, Ÿ Ro d a d e C o n ve r s a :

"Estresse e Transtornos com Artemiza Araújo.
Decorrentes", com a
- Dia 20/9.
psicóloga Jamile Carvalho.
- Dia 15/9, às 14h30.
Local: Secretaria da 8ª Vara.

"Alterações do Colesterol".

- Dia 27 de setembro,
Locais: Aldeota - (1º andar), às às 14h30.
Local: Secretaria da
14h;
Centro - Espaço de Convivência 7ª Vara.
e Qualidade de Vida, às 15h30.

SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

23 de setembro de 2016

Painéis: “Corrupção na Política”, apresentado pela
professora doutora Mônica Herman Caggiano; “Ética e
Gravidade da Conduta Improba”, com o advogado
Djalma Pinto; e “Ética e Política”, com o professor doutor
Martônio Mont’Alverne. Os painéis serão seguidos por
debates conduzidos pela professora doutora Raquel
Ramos Machado e pelo advogado André Garcia Xerez.

Livro - O Filho de Mil homens

Fotos: divulgação

DICAS Culturais
Especial Leitura!

das 9h às 13h

Seção Judiciária do Ceará

Com vontade imensa de ser pai, o
pescador Crisóstomo conhece o
órfão Camilo, que um dia aparece
em sua traineira. Ao redor dos
dois, outros personagens
testemunham a invenção e
construção de uma família em
vinte capítulos.
Cosac Naify/2011

Dica da Servidora Susianne Uchoa

Ética, Política e
Improbidade

JUSTIÇA FEDERAL

DA JUSTIÇA FEDERAL NO CEARÁ
Estudantes de Direito e Ciências Contábeis
para a Sede e Subseções
PRÉ-INSCRIÇÕES: 6 a 25/9, no site da JFCE.
Conrmação de inscrições na sede
da JFCE ou da Subseção, até 28 de setembro,
das 10h às 16h, mediante doação de
2 (dois) quilos de alimentos não perecíveis
Informações: www.jfce.jus.br

Livro - Tenho Monstros na Barriga
Promovendo a importância do
desenvolvimento de habilidades
socioemocionais ainda na
p r i m e i r a i n f â n c i a , “ Te n h o
Monstros na Barriga”, de Tonia
Casarin vem com o objetivo de
ajudar crianças a identificar o
que elas estão sentindo.
Disponível no facebook oficial do
livro.
Tonia Casarini/2015
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Dica do Servidor Rômulo Mourão

Seminário

A JFCE promove, no dia 23/9, o Seminário Ética, Política
e Improbidade. O evento acontece das 9h às 13h, no
auditório da JFCE, 5º andar, com inscrições gratuitas
pelo email: treinamento@jfce.jus.br.

Livro - O Castelo de Papel
Livro relata, mediante o uso de
inúmeros documentos históricos, a
biografia da princesa Isabel e seu
marido, o conde d’Eu. Ele, um nobre
europeu. Ela, obediente filha e
herdeira do Império do Brasil. A
união, ainda que por interesses
familiares, foi muito feliz. Através da
história dos dois, o livro revela a
tensa atmosfera de um mundo em
transição.
Rocco/2013
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