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JFCE lança selo postal em comemoração ao seu Jubileu de Ouro

E

m solenidade realizada no edifício-sede da JFCE, no último dia
19/05, foi lançado oficialmente o selo postal alusivo ao Jubileu de
Ouro de reinstalação da JFCE. O diretor regional do Correios no
Ceará, Érico Jovino Sales, acompanhou as primeiras obliterações da
estampa, realizadas pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça e
corregedor-geral do Conselho da Justiça Federal, Mauro Campbell, e pelo
vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região,
desembargador federal Cid Maconi. Seguidos pelo servidor decano da
JFCE, Antônio Carlos
Machado e pelo Diretor do
Foro da JFCE, juiz federal
Bruno Carrá. Nesse ano de
comemorações, a JFCE
resgatará os registros da
memória institucional das
últimas cinco décadas.

A INSTALAÇÃO
Foto: Acervo Justiça Federal no Ceará.

Por Antônio Carlos Machado.

Palestras discutem meios para prevenção e combate à corrupção
A JFCE deu início, no último dia 19/05, ao II Ciclo de Palestras sobre
Ética, Política e Improbidade. A primeira edição foi marcada por três
notáveis exposições, que discutiram meios para efetivar o combate à
corrupção em nosso País. Os participantes tiveram a oportunidade
de acompanhar a fala do ministro do STJ e corregedor-geral do CJF,
Mauro Campbell; do procurador regional da República e conselheiro
do CNMP, Fábio Nóbrega, e do juiz federal Thiago Mesquita.

Justiça Federal, Eleitoral e do Trabalho realizam “Semana do Meio Ambiente”
A Comissão Socioambiental da Justiça Federal no Ceará realiza, em parceria com o
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região,
de 6 a 11 de junho, a Semana do Meio Ambiente. Com o tema "Meio Ambiente e a
Nossa Cidade", as atividades repensam problemas e soluções para os hábitos
urbanos. Serão debatidos temas como: o plano cicloviário de Fortaleza, a
balneabilidade das praias e o consumo colaborativo, com a preparação de uma
feira de trocas.

Dicas de Qualidade de Vida
Sua dieta é sua
Quantos quilos você tem que perder? Essa resposta pertence também a você, e não apenas ao profissional que
orienta a sua dieta. Afinal, beleza é um conceito vasto, que tem menos a ver com perfeição do que com harmonia e
proporção. Encontrar a própria beleza é respeitar suas características físicas, vontades e escolhas. Todos
podemos ficar bonitos, com saúde, sem agredir nosso corpo.
Fonte: 365 Dicas para ficar em forma e feliz - Ed Abril.

Fotos: divulgação

DICAS Culturais

Iniciativa:
Comitê de Qualidade de Vida no Trabalho.
Show - São João
Chega junho e o que você mais quer
saber: onde tem festa junina? A
gente te informa.
No próximo dia 11/6, o cantor
Geraldo Azevedo e a banda
Transacionais fazem show gratuito na
festa de São João do Shopping Rio
Mar, em Fortaleza. A entrada no
show será por ordem de chegada a
partir das 16h. A apresentação tem
início às 19h30.
Festa de São João do Rio Mar
Entrada gratuita.

Nossa História
A Lei n. 5.010, de 30
de maio de 1966,
reestruturou a
Justiça Federal de
Primeira Instância
em todo o Brasil. Na
Seção Judiciária do
Solenidade de reinstalação da Justiça
Ceará,
foi criada a
Federal no Ceará, em 15 de novembro de
1967.
Vara única Federal,
com a respectiva Secretaria. Urgia, agora, a
definição do local para o seu funcionamento.
Dado o interesse comum, a escolha do local foi
realizada em conjunto com a Procuradoria da
República. Após contatos com outros órgãos
públicos, o Dr. Roberto de Queiroz obteve a
cessão de um pavimento inteiro, num prédio do
antigo IAPI, localizado na Rua do Rosário, nº
283. Nesse espaço, foram preparadas as
instalações para a Vara Federal e sua
Secretaria, bem como para a Procuradoria da
República.
O corpo funcional da Justiça Federal foi
composto com Servidores oriundos do Tribunal
de Justiça do Ceará, de onde também
procederam os juízes Roberto de Queiroz e
Jesus Costa Lima, os quais convidaram para
acompanhá-los alguns profissionais de
reconhecida competência. Outros Servidores
foram requisitados dos quadros da União
Federal e da UFC. Pouco mais de uma dezena
de colaboradores formaram o primeiro quadro
de pessoal da Justiça Federal no Ceará.
A sessão solene de instalação ocorreu no dia 15
de novembro de 1967, sob a presidência do
Ministro Ignácio Moacir Catunda Martins,
componente do Tribunal Federal de Recursos.
Cearense de nascimento, no seu discurso, o
insigne Ministro fez questão de ressaltar o seu
orgulho de presidir essa sessão, ao dizer que
"neste Ceará de muitas claridades é que nasci,
estudei e aprendi alguma coisa da teoria do
direito, via luminosas aulas dos eminentes
professores de sua tradicional Faculdade de
Direito". Também usaram da palavra os Juízes
Federais empossados, Dr. Roberto de Queiroz e
Dr. Jesus Costa Lima, o representante da
Associação Cearense de Magistrados, Dr José
Maria Melo, e o Procurador da República, Dr.
Fávila Ribeiro. A foto ilustra a composição da
mesa de autoridades da singular solenidade.

Exposição - Nísias
A exposição Nísias reúne a
pesquisa de quatro mulheres
cearenses sobre a pioneira do
feminismo no Brasil Nísia Floresta,
pseudônimo de Dionísia Gonçalves
Pinto. A educadora, escritora e
poetisa escreveu textos em jornais
e lançou livros significativos sobre o
direito das mulheres. A mostra ocorre
no Electric Circus Studio (rua João
Brígido, 316) e a entrada é gratuita.
Visitação: de segunda a sexta, das 9h
às 17h.
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Livro - Propósito

Em Propósito - a coragem de ser
quem somos, o mestre espiritual Sri
Prem Baba conduz o leitor a
encontrar as coordenadas para fazer
a própria viagem interior em busca
de respostas para perguntas como:
Por que existimos? Qual é a nossa
missão durante esta vida?
Sextante/2016
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