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Pje em Matéria Penal: JFCE programa atividades

Servidores em Destaque

partir do próximo dia 10 de fevereiro, passa a ser obrigatória a utilização do sistema Processo
Judicial Eletrônico – PJe para os feitos de natureza penal na Seção Judiciária do Ceará e em toda
a a 5ª Região. Como preparação, a JFCE programou ações para a implantação. Entre os dias
30/1 e 3/2, magistrados e servidores receberam treinamento sobre a ferramenta, com os servidores
Valfrido Batista e Giselle Schmitz, do TRF5. As demais atividades seguem o cronograma a seguir:

Dois servidores da JFCE foram
destaque na mídia local neste mês de
janeiro. Carla Abreu (2ª TR) e Guilherme
Lacerda (NTI) foram entrevistados para
a NordesTV e o jornal Diário do
Nordeste, respectivamente. As
matérias podem ser conferidas nos
sites dos veículos.
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Dia 6/2: Treinamento Ministério Público Federal,
Polícia Federal, Defensoria Pública da União e
Ordem dos Advogados do Brasil/CE;
Dia 8/2: Reunião de Discussão para
Aprimoramento da Utilização do PJe em Matéria
Penal, com a presença do Juiz Federal Walter
Nunes, da Seção Judiciária do Rio Grande do
Norte;
Dia 10/2: Entra em vigor a obrigatoriedade
do sistema PJe para os feitos de natureza penal
em toda a 5ª Região.

Magistrados e servidores das varas criminais recebem
treinamento para utilização do PJe.

JFCE em Quixadá credencia leiloeiros oficiais
A Justiça Federal em Quixadá divulga edital para
credenciamento de leiloeiros oficias, que atuarão nas
hastas públicas da 23ª Vara Federal. Os interessados
devem reunir os requisitos constantes na publicação e
solicitar credenciamento junto ao Setor de Protocolo
Administrativo, na sede da Subseção (Rua José Jucá, nº
75, Quixadá), no prazo de 45 dias corridos, a partir da
data de publicação do edital no Diário Oficial Eletrônico
(25/1). Saiba mais no www.jfce.jus.br.

Carla, analista judiciária da 2ª Turma
Recursal, participou de uma série de
reportagens sobre pessoas com
nanismo, do programa 'Pode Contar'.
A servidora nasceu com nanismo e
sua trajetória é prova de que, com
políticas de inclusão, acessibilidade e
respeito da sociedade, todas as
limitações podem ser vencidas.
Foto Reinaldo Jorge/Diário do Nordeste.
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Dicas de Qualidade de Vida
Mente que trabalha feliz

A JFCE oferece oficinas quinzenais de
técnicas de meditação, com duração de
15 minutos.

Benefícios da meditação: positividade, fluidez de ideias, clareza
mental e criatividade, ritmo equilibrado das funções vitais,
relaxamento das tensões e muito mais.

Inscrições:
qualidadedevida@jfce.jus.br ou 3521.2662.
Iniciativa:
Comitê de Qualidade de Vida no Trabalho.

O Corpo de Dança do Amazonas,
traz a Fortaleza a interpretação de
três espetáculos: Cabanagem,
Milongas e A Sagração da
Primavera, de 9 a 12 de fevereiro,
na Caixa Cultural.

Quinta a sábado, às 20h, domingo, às 19h.
Ingresso: R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00
(meia).

O diretor do Núcleo de TI mostra seu
lado fitness no especial sobre atividade
física depois dos 50 anos. Guilherme
pratica CrossFit e é inspiração para
quem busca qualidade de vida.
Blog - Deficiente Ciente

Filme - Capitão Fantástico
Em meio à floresta do Noroeste
Pacífico, isolado da sociedade,
um devoto pai dedica sua vida a
transformar seus seis jovens
filhos em adultos extraordinários.
Quando uma tragédia atinge a
família, ele inicia uma jornada
que desafia a ideia do que
realmente é ser pai e traz à tona
tudo o que ele os ensinou.
Universal Pictures/2016
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Dica da servidora: Carla Abreu.

Teatro - Um Norte que Dança

Fotos: divulgação

DICAS Culturais

Treine sua mente para a calma. Uma mente agitada traz tensão no
corpo e na musculatura, respiração ofegante e identificação com
sentimentos e pensamentos. Manter a serenidade requer esforço,
mas é possível destinar alguns minutos no ambiente de trabalho
para a prática da meditação com foco na concentração.

O ‘Deficiente Ciente’ é um blog que
informa, pelo olhar de quem vive,
sobre os mais diversos temas
relacionados ao dia a dia das
pessoas com deficiência. São
artigos, matérias, tira dúvidas,
legislação e diversas histórias para
ajudar, informar e empoderar o
público.
www.deficienteciente.com.br
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