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Justiça Federal no Ceará adotou o aplicativo Comunicação
Pública, solução que proporciona aos cidadãos um canal de
comunicação direto com servidores e membros do Poder
Judiciário, permitindo a realização de solicitações no âmbito de
processos judiciais em andamento, evitando a necessidade de
deslocamento dos jurisdicionados no caso de demandas mais simples.
Ao realizar o cadastro, por meio de um endereço de e-mail, o usuário
pode acessar os canais e realizar diversas solicitações. Os canais de
comunicação são públicos e todos terão acesso às informações
dispostas. O aplicativo está disponível gratuitamente nas lojas App Store
e Google Play, nos dispositivos móveis. Saiba mais no www.jfce.jus.br.

Conciliação: Fortaleza e Limoeiro do Norte
realizam mutirões de audiências

Fórum Interinstitucional Previdenciário
reinicia atividades

A Central de Conciliação e Mediação da JFCE, em
Fortaleza, realizou mutirão de audiências de conciliação
com processos referentes a contratos com a Caixa
Econômica Federal e obteve taxa de 52,4% de acordos
em 496 audiências. Já a 29ª Vara Federal, em Limoeiro
do Norte, realizou 441 audiências envolvendo ações
propostas contra o INSS. Como resultado, a iniciativa
alcançou 80% de acordos.

JFCE concede título de "Amigo do Judiciário
Federal" a servidores da Polícia Federal

Comitê QVT realiza festa de São João
colaborativa

A Justiça Federal no Ceará concedeu ao agente da
Polícia Federal Antônio Gladson Rodrigues e ao perito
criminal federal Igor Carvalho da Rocha o título de
“Amigo do Judiciário Federal Cearense” em
reconhecimento aos serviços prestados à JFCE. A
homenagem é administrada pelo Conselho Consultivo
da Justiça Federal no Ceará, composto pelos
magistrados federais titulares e substitutos da JFCE,
sob a coordenação da Diretoria do Foro.

O Comitê de Qualidade de Vida no Trabalho da JFCE
realizou, em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores
da Justiça Federal/CE, o "Arraiá da Comadre Justiça",
festa de São João colaborativa entre servidores. A
comemoração ocorreu na tarde do dia 29/6, com
quadrilha improvisada, comidas típicas, sorteio de
brindes e o som da banda Cactos do Agreste, patrocínio
do Sintrajufe/CE. Veja mais no Instagram @JFCE_oficial.

Show - Vós na Praça
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DICAS Culturais

O Fórum Interinstitucional Previdenciário - FIP reiniciou
suas atividades, com a participação do diretor do Foro
da Justiça Federal no Ceará, Bruno Carrá, dos juízes
federais Leonardo Resende e Niliane Lima e de
representantes das instituições que atuam na área
previdenciária. O encontro ocorreu na sede da JFCE,
no último dia 26/6, e tem por objetivo analisar temas
relevantes voltados para a melhoria na prestação
jurisdicional aos cidadãos.

A Praça Portugal, no bairro
Alde ot a, e st ará re plet a de
atividades culturais, esportivas e
recreativas, aos domingos,
durante o mês de julho. A iniciativa
v i s a p ro m ove r a o c u p a ç ã o
saudável dos espaços públicos e
combater o sedentarismo.
Dias 2, 16 e 30/7, das 17h às 22h.

Nossa História
A NOVA SEDE
Por Antônio Carlos Machado.

A busca por um
prédio capaz de
abrigar comodamente a Justiça
Federal, dispondo
de espaço físico
apropriado para a
prestação dos
Imagem da casa escolhida para sede da
Justiça Federal, no bairro Aldeota
serviços judiciários
e ainda que tivesse fácil acesso para os
advogados e jurisdicionados não foi tarefa
fácil. A situação era urgente e não se cogitou
em construção, seja pelo elevado custo, seja
pela demora na execução. A melhor solução
seria encontrar um prédio público, que
estivesse disponível. Diversas visitas foram
realizadas, mas sem sucesso. Todos os
serviços públicos funcionavam no perímetro
central de Fortaleza, cujo território se
encontrava já totalmente ocupado, esgotandose as chances de localização naquela área. Os
dirigentes, numa inspiração de pioneirismo,
começaram a pensar na conveniência de
proceder à busca em outro bairro da cidade.
A Aldeota era, na época, um bairro ainda
preponderantemente residencial. Poucos
estabelecimentos comerciais arriscavam-se a
sair da região central da cidade. Em relação
aos órgãos públicos, não havia nenhum em
funcionamento ali e a ideia parecia uma
estranha novidade. Nesse contexto, um fato
processual veio ajudar a dissipar algumas
incertezas. Em um processo de execução
fiscal da Fazenda Nacional contra uma
empresa local, foi oferecido pela devedora,
para penhora, um imóvel residencial
localizado na Aldeota. Ao realizar a avaliação,
o oficial de justiça comentou que se tratava
de uma casa de grande porte, de dois
pavimentos, de esquina, com amplo jardim,
em excelente estado de conservação. O juiz
federal Roberto de Queiroz (diretor do Foro) e
o diretor administrativo, Eliseu Ferreira Lima,
visitaram o local e ficaram entusiasmados. A
casa poderia passar por uma pequena
reforma e teria perfeitas condições de tornarse funcional para a Justiça Federal. Não
ficava tão longe do centro da Cidade, com
fácil acesso pela Avenida Heráclito Graça e
diversas linhas de transportes coletivos. Essas
condições favoráveis convenceram os
dirigentes federais de que tinham encontrado
a solução para a nova sede.

Foto: Arquivo JFCE.

JFCE adota aplicativo Comunicação Pública

Exposição - Matisse

Livro - Cartas provincianas

A Caixa Cultural Fortaleza recebe
obras do pintor, desenhista e escultor
francês Henri Matisse (1869-1954),
na mostra "Henri Matisse - Jazz". A
mostra está em cartaz e segue até 10
de setembro. A exposição reúne 20
pranchas impressas com a técnica
aupochoir, feitas especialmente para
o álbum "Jazz", publicado na Paris de
1947.

Reunião de correspondências
trocadas entre duas figuras
luminares da intelectualidade
brasileira do século XX, o sociólogo e
historiador Gilberto Freyre e o poeta
Manuel Bandeira. Nas cartas, postais
e telegramas que enviaram,
partilhavam suas angústias e
falavam sobre os desafios que o
Brasil proporcionava.

Visitação: de 12 de julho a 10 de setembro de
2017, de terça-feira a sábado, das 10h às
20h. Domingos, das 12h às 19h.
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