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Sistema Integrado de Cirurgia: prazo para regularizar situação é até 12/6

Nossa História

N

a manhã do dia 12/5, a JFCE apresentou, em coletiva de imprensa, o Sistema
Integrado de Cirurgia. Aplicação é pioneira no Brasil e possibilita a verificação
das filas de cirurgias eletivas de média e alta complexidade a serem
realizadas na rede pública de Fortaleza. A elaboração do Sistema é fruto do trabalho
conjunto da JFCE, por intermédio da juíza federal Cíntia Brunetta (6ª Vara), do Ministério
Público Federal, Defensoria Pública da União e do Estado, Prefeitura de Fortaleza,
Governo do Estado, Advocacia-Geral da União, Procuradoria do Município de Fortaleza,
Procuradoria do Estado do Ceará e Ministério da Saúde. Os pacientes terão até dia 12
de junho para conferir se seus nomes estão inseridos na lista de cirurgias ortopédicas
de um dos dois hospitais (Hospital Geral de Fortaleza ou Hospital Universitário Walter
Cantídio), por meio do endereço http://regulacao.sms.fortaleza.ce.gov.br/sic ou pelos
telefones da Central de Regulação, no horário de 8h às 17h, nos números: (85) 34525845 ou 3452-4724. Saiba mais no www.jfce.jus.br.

A RESTAURAÇÃO
Por Antônio Carlos Machado.
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26ª Vara Federal homenageia
Assistentes Sociais

JFCE define políticas de
segurança da informação

Em homenagem ao dia do assistente social,
comemorado em 15 de maio, a equipe da 26ª Vara da
JFCE reuniu-se com as peritas sociais que atuam nesse
Juizado Especial Federal, em reconhecimento à
competência e à dedicação dessas profissionais. Na
ocasião, o juiz federal Sérgio Fiúza ressaltou a
importância dos serviços prestados pelas peritas,
destacando a sensibilidade exigida pela profissão, na
confecção de laudos periciais comprometidos com a
verdade, que o auxiliam na realização da justiça na
concessão de benefícios.

O Núcleo de
Tecnologia da
Informação está
lançando a
Política de
Segurança da
Informação da
JFCE - PSI. A
norma tem como objetivo definir as diretrizes e
regulamentações relativas à segurança de dados para
possibilitar práticas seguras de gestão, processamento,
armazenamento, transmissão e recuperação de toda
informação produzida na Seção Judiciária do
Ceará.Elaborada pela Comissão Local de Segurança
da Informação (CLSI-JFCE), as diretrizes e normas da
PSI estão regulamentadas pela Portaria nº 197/2017,
composta por três documentos: a Política de Acesso
Físico; a Política de Acesso Lógico; e a Política de
Utilização de Recursos de TI. Saiba mais no site
www.jfce.jus.br.

Dicas de Qualidade de Vida
Dia das Mães na JFCE
As mamães da JFCE tiveram uma semana de homenagens. Entre os dias 9 e 12 de maio, elas
puderam aproveitar atividades como a apresentação do Coral Vozes da Justiça, oficina de
respiração e ainda uma tarde de spa, num momento especial de carinho e cuidado.
No dia 14/5, as mães foram homenageadas com uma série de publicações nas
mídias sociais, onde seus filhos, magistrados e servidores da JFCE, puderam
expressar todo o amor e gratidão.

Filme - Lion

Livro - Jantar secreto

Aos cinco anos de idade, o indiano
Saroo se perdeu do irmão numa
estação de trem de Calcutá e
enfrentou grandes desafios para
sobreviver sozinho, até ser adotado
por uma família australiana.
Incapaz de superar o que
aconteceu, aos 25 anos ele decide
buscar uma forma de reencontrar
sua família biológica.
Diamond Films/2016

MZA Music/1997
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Dica da Servidora Valdenira Muniz

Dica da Servidora Valdenira Muniz

CD - Por onde andará Stephen Fry?

Fotos: divulgação

DICAS Culturais

Iniciativa:
Comitê de Qualidade de Vida no Trabalho.

Primeiro disco do músico e
compositor brasileiro Zeca Baleiro
completa 20 anos em 2017. Seu
nome é baseado numa notícia
publicada no jornal Folha de S.Paulo,
em fevereiro de 95, sobre o suposto
desaparecimento do ator inglês
Stephen Fry. No repertório, as
consagradas músicas "Heavy Metal
do Senhor", "Flor da Pele" e "Vapor
Barato", além da canção "Stephen
Fry", que dá nome ao disco.

Com o fim do Estado
Novo e o retorno da
democracia, em 1945, a
nova Constituição de
1946 restabeleceu
parcialmente a Justiça
Federal, porém somente
no nível da segunda
instância. O Supremo
Juiz federal Roberto de Queiroz,
primeiro magistrado da Justiça Tribunal Federal deixou de
Federal no Ceará.
ser o órgão recursal ordinário da Justiça Federal, mantendo-se como
última instância para todas as Justiças. Foi
criado, então, o Tribunal Federal de Recursos
como órgão recursal da Justiça Federal, cujas
causas continuavam a ser julgadas, em
primeira instância, pelos Órgãos locais das
Justiças Estaduais.
Esta situação permaneceu até a Revolução
Militar, que se instalou no Brasil em março de
1964. Logo no ano seguinte, o Presidente
Castelo Branco restabeleceu, através do Ato
Institucional n.º 2, a Justiça Federal de
Primeira Instância, constituindo-se, o Distrito
Federal e cada Estado da federação, como
uma Seção Judiciária Federal, com sede na
respectiva Capital. Foram nomeados, em
cada Estado, dois Juízes Federais (titular e
auxiliar) diretamente pela Presidência da
República, que os escolheu dentre os
membros da Magistratura estadual. No
Ceará, foram nomeados como primeiros
Juízes Federais, nesta nova fase, os Drs.
Roberto de Queiroz e Jesus Costa Lima. Por
eles foi escolhido como Diretor de Secretaria o
Dr. Eliseu Ferreira Lima, que era funcionário
dos Correios e líder político na região
jaguaribana.
Após a restauração formal da Justiça Federal,
o Poder Executivo encaminhou ao Congresso
Nacional um projeto de lei, tratando dos
detalhes de sua reestruturação e funcionamento. Enquanto isso, os três dirigentes
nomeados passaram a coordenar as ações
necessárias para a implantação da Justiça
Federal, tais como escolha de local das
instalações físicas e recrutamento de pessoal
com reconhecida experiência, para formar o
primeiro corpo funcional da novel Instituição.

Um grupo de jovens do interior se
mudam para o Rio de Janeiro. Para
manter seus sonhos de sucesso na
capital fluminense, eles começam a
vender jantares secretos pela
internet. No cardápio: carne humana.
A partir daí, eles se envolvem numa
espiral de crimes e levam ao limite
uma índole perversa que jamais
imaginaram existir em cada um
deles.
Companhia das Letras/2016
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