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Nova mesa diretora da JFCE inicia atividades
No último dia 4 de abril, iniciou-se, oficialmente, o mandato da nova Diretoria do Foro da JFCE para o biênio
2017/2019. Composta pelo juiz federal Bruno Leonardo Câmara Carrá, reconduzido a diretor do Foro, e
pelo juiz federal Luís Praxedes Vieira da Silva, como vice-diretor, a nova direção foi definida pelo Ato nº
83/2017 do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Confira os nomes que fazem parte da nova gestão da
Seção Judiciária do Ceará.
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Juiz federal Luís Praxedes recebe Medalha do Mérito Eleitoral
Em solenidade no último dia 7 de abril, o Tribunal Regional
Eleitoral do Ceará agraciou o juiz federal Luís Praxedes
Vieira da Silva com a Medalha do Mérito Eleitoral
Desembargador Faustino Albuquerque e Sousa. A
honraria é entregue para homenagear personalidades
com relevantes serviços prestados à Justiça Eleitoral. O
magistrado foi titular da Corte do TRE no biênio 20132015 e atuou como suplente de 2011 a 2012. Na
imagem, o presidente do TRE-CE, desembargador Antônio
Abelardo Benevides Moraes faz a entrega da Medalha ao
magistrado federal.

Dicas de Qualidade de Vida
JFCE investe em ginástica laboral
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DICAS Culturais

A JFCE, por meio do Comitê de Qualidade de Vida no Trabalho, elaborou uma série de vídeos-aula de ginástica laboral
para promover a conscientização sobre a importância da pausa no ambiente de trabalho e da prática de exercícios
físicos regulares para melhorar a saúde. A ação contou com o patrocínio da Caixa Econômica Federal. O DVD
é composto por 10 aulas de ginástica laboral, elaboradas e realizadas pela equipe do Comitê, e um
áudio de relaxamento preparado pela psicóloga Marilda Lipp, no final de cada aula. Os DVDs estão
disponíveis na coordenação do Comitê QVT, com cópias em cada unidade da JFCE.
Iniciativa:
Comitê de Qualidade de Vida no Trabalho.

Nossa História
Por Antônio Carlos Machado.

A partir desta edição do Conecta, esta
coluna apresenta uma série de matérias
comemorativas do Jubileu de Ouro da
instalação da Justiça Federal no Ceará,
enfocando aspectos históricos e temáticos
do evento, fazendo parte de um conjunto de
ações promovidas pela Diretoria do Foro
para celebrar a data. Neste primeiro número,
aborda-se a proto-história da Justiça Federal
no Brasil.
A ideia da criação da Justiça Federal partiu
do ministro Campos Sales, titular da pasta
da Justiça, no Governo Provisório, que
assumiu o poder logo após a Proclamação
da República. Na exposição de motivos
encaminhada ao general Deodoro, em
1890, o ministro afirmou que a próxima
instalação do Congresso Constituinte teria
como principal, talvez único propósito,
colocar o poder público dentro da legalidade.
Mas essa missão ficaria, certamente,
incompleta se não estivesse previamente
organizada a Justiça Federal, pois somente
assim estariam constituídos e consolidados
os três principais órgãos da Soberania
Nacional.
O ministro justificou a sua sugestão
tomando como referência a grande União
Americana (EUA), que já considerava o Poder
Judiciário como a pedra angular do edifício
federal, a Confederação Suíça, que em 1874
havia reorganizado a sua Justiça Federal,
ampliando as causas de sua competência, e
a República Argentina, que estabelecera
moderna organização judiciária em 1882.
Argumentando com as vantagens que tais
experiências históricas trouxeram para o
sistema federativo, o ministro Campos Sales
propôs o modelo brasileiro da Justiça
Federal, traçando com clareza e precisão os
limites da competência entre esta e a Justiça
dos Estados, de modo que cada uma
conservasse a sua completa integridade e
autonomia jurisdicional.

Teatro - Noel Rosa, O Poeta da Vila e
seus amores

Exposição - O fotógrafo Chico Albuquerque, 100 anos

Livro - Ansiedade - Como enfrentar o
mal do século

Espetáculo músico-teatral, com
texto de Plínio Marcos, fala sobre
a história de Noel Rosa e ainda
passeia por diversas canções do
compositor.

Para marcar o centenário do fotógrafo cearense Chico Albuquerque a
exposição "O fotógrafo Chico
Albuquerque, 100 anos" será aberta
no próximo dia 25 de abril, no Museu
de Arte Contemporânea (MAC) do
Centro Dragão do Mar de Arte e
Cultura. O acervo terá cerca de 400
fotografias, além de objetos, livros,
recortes e exibição de filmes sobre o
homenageado.

Augusto Cury apresenta a Síndrome
do Pensamento Acelerado (SPA),
uma das doenças mais penetrantes
da atualidade. Nesta obra, o leitor
conhecerá os sintomas e as
consequências desse mal bem,
como as técnicas para enfrentá-lo e
recuperar sua tranquilidade,
emocional e mental.

Dias 28 (20h), 29 (18h e 20h) e 30 de
abril (19h), na Caixa Cultural.
Ingressos: R$ 10,00 (inteira) na
bilheteria do teatro.
Informações: 85 3453.2770.

Entrada gratuita.
Informações: 85 3488.8624
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