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JFCE: 50 Anos de História

O

Jornal Mural Conecta apresenta a marca dos 50
anos da Justiça Federal no Ceará. O logotipo é
composto pela jangada dourada, que representa
a força e a perseverança, símbolo e riqueza do povo
cearense. Durante este ano, várias atividades serão
realizadas para a celebração do Jubileu de Ouro,
culminando no dia 15 de novembro, data de reinstalação
da JFCE. Para contar um pouco dessa trajetória, o
Conecta trará, a partir da próxima edição, a coluna
"Nossa História", com resgates das mais marcantes
memórias da Seção Judiciária cearense.

O primeiro evento comemorativo pelos 50 anos de reinstalação da Justiça Federal no Ceará foi o
seminário "Um Ano do Novo CPC". Realizado no dia 17/3, o evento trouxe reflexões sobre as
mudanças implantadas pelo novo CPC e foi cenário de homenagens ao desembargador federal
do TRF5 Roberto Machado. O magistrado esteve durante 20 anos à frente da 6ª Vara Federal
Confira mais sobre o evento e sobre as ações dos 50 anos da JFCE no nosso site: www.jfce.jus.br.

Dicas de Qualidade de Vida

Aquele abraço

Diretoria do Foro dá as boas-vindas a 11 novos servidores

Exposição - Kaludoscópio
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Em reunião de acolhida, na tarde do dia 24 de março, o Diretor do Foro da JFCE, juiz federal Bruno Carrá, deu
as boas-vindas a 11 novos técnicos judiciários que passam a compor o quadro funcional da Seção Judiciária
do Ceará. "O comprometimento e a excelência nos serviços prestados são a marca dos servidores que
compõem a Justiça Federal", destacou o magistrado.

27 obras em óleo sobre tela,
60x60, do artista plástico
Fernando França, trazem a figura
da musa para a contemporaneidade, na figura de Kalu
Chaves.
Até 18 de abril, no Sesc Iracema. De
segunda a sexta, das 8h às 20h;
sábados, das 16h às 20h, e domingos,
das 15h às 19h.
Entrada gratuita.

Bastam dez segundos de
abraço, apertado e afetuoso, nas
pessoas que amamos para o
nosso organismo liberar um
hormônio chamado oxitocina, capaz de
reduzir o estresse combater infecções,
diminuir a pressão arterial e atenuar o
cansaço e a depressão. Nas mulheres, essa
reação é ainda mais intensa, levando a uma
melhora nas habilidades sociais e na
autoconfiança. Portanto, exagere no abraço!
FONTE: Livro: 365 dicas para ficar em forma e feliz, Lucilia
Diniz.

Iniciativa:
Comitê de Qualidade de Vida no Trabalho.

Filme - Mandela - A Long Walk to
Freedom

Diretrizes de Atenção à Pessoa com
Síndrome de Down

Inspirado na autobiografia de Nelson
Mandela, lançada em 1994, o filme
retrata todo o percurso traçado pelo
líder sul-africano a partir de seu
próprio ponto de vista, desde a
infância até sua eleição a Presidente
da África do Sul, sua luta pelo fim do
apartheid no país e os 27 anos que
esteve em cárcere pelo que
acreditava.
Fox/2013

O dia 21 de março marcou o Dia
Internacional da Síndrome de
Down. Para celebrar, a JFCE
relembra que as pessoas com
síndrome de Down devem ocupar
seu lugar digno na sociedade.
Conheça as Diretrizes de Atenção à
Pessoa com Síndrome de Down no site
www.movimentodown.org.br
/2017/02/213-sindrome-de-downtem-diretriz/.
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