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JFCE economizará mais de R$ 7 milhões com uso de energia solar

C

om o objetivo de gerar economia e investir em uma fonte de
energia limpa e sustentável, a Justiça Federal no Ceará adquiriu
usina minigeradora fotovoltaica para uso de energia solar em suas
unidades no interior do Estado. O equipamento gerará aproximadamente
19.500 kWh/mês de energia, atendendo a 100% do consumo das
Subseções de Limoeiro do Norte, Quixadá e Tauá. O investimento inicial
com a implantação do sistema fotovoltaico será de R$ 1 milhão e terá
retorno em seis anos. Em 25 anos de utilização – tempo de vida útil da
usina – a JFCE terá economia prevista, com valores atuais, de R$
7.842.000,00, ao final dos anos de utilidade do sistema. A iniciativa é
pioneira no âmbito da 5ª Região.

Mutirão em Juazeiro do Norte possibilita
negociações com a Caixa Econômica

A Subseção de Juazeiro do Norte e a Caixa
Econômica Federal (CEF) realizaram mutirão judicial
com intuito de renegociar valores inadimplentes em
processos de execução de dívidas que tramitam na
Justiça Federal daquele município. No período entre
17 e 21 de julho foram realizados 14 acordos que
somaram um valor de R$ 134.913,16 e
representam 90% das audiências realizadas.

Por Antônio Carlos Machado.

Dicas de Qualidade de Vida
Ame a segunda- feira
Quando alguém diz que detesta a
segunda, é recomendável refletir sobre
a sua vida, pois em geral a questão é
mais séria do que parece. Suas atividades
são motivadoras? Sente-se recompensado pelo que
realiza no seu trabalho, na sua família e com os
amigos? Se as respostas forem não, vale lembrar que é
sempre tempo de se reinventar, transforme sua
segunda em um dia especial: marque uma massagem,
saia com seus amigos, vá ao cinema, dedique-se a um
hobby. Invente motivações para que esse dia não seja
apenas o velho “começar tudo de novo”.
FONTE: Livro: 365 dicas para ficar em forma e feliz. Editora Abril.

Iniciativa:
Comitê de Qualidade de Vida no Trabalho.

Alumiar Cenas e Cirandas se
apresenta na temporada de arte
cearense do Centro Dragão do Mar
de Arte e Cultura. O grupo
apresentará o espetáculo “Os
Cavaleiros” todas às terças do mês
de agosto, sempre às 19h, no Teatro
Dragão do Mar. Ingressos serão
vendidos na bilheteria do local.
Dias 1°, 8, 15 e 22 de agosto de 2017, às
19h, no Teatro Dragão do Mar. Ingressos:
R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

O incremento do
acer vo de
processos,
incluindo feitos
oriundos da Justiça
Estadual e novos,
com a consequente
demanda
Solenidade de inauguração da sede própria da
Justiça Federal no Ceará, em novembro de 1972 da produção de
atos processuais que isso acarretava, gerou a
necessidade da expansão dos serviços
judiciários. Foi assim que, em 1ª de outubro de
1971, a primitiva Vara única Federal foi
bipartida, transformando-se esta em 1ª Vara
Federal e criando-se a 2ª Vara Federal. O juiz
federal Roberto de Queiroz tornou-se, então,
titular da primeira e o juiz federal Jesus Costa
Lima tornou-se titular da segunda. Com o
desmembramento das varas, ocorreu
também uma mudança estrutural nos
serviços de apoio administrativo e judiciário.
Cada uma passou a ter a sua Secretaria
própria, com atribuições judiciárias, e a antiga
Secretaria única foi convertida em Secretaria
Administrativa, encarregando-se apenas das
atividades de apoio. Eliseu Ferreira Lima, que
foi o primeiro diretor da Secretaria Geral,
tornou-se, a partir daí, diretor da Secretaria
Administrativa. Assumiu, então, como diretor
da Secretaria da 1ª Vara, Ricardo Facó Franklin
de Lima e, como diretor da Secretaria da 2ª
Vara, Mirtil Meyer Ferreira. A criação da nova
Vara e das novas secretarias recrudesceu um
problema que já vinha sendo observado: a
insuficiência de espaço físico para a
acomodação dos novos dirigentes e dos novos
serviços instituídos, e também para
proporcionar um bom atendimento aos
advogados e jurisdicionados, que
compareciam diariamente ao Fórum Federal.
Aquele pavimento do prédio cedido pelo IAPI,
onde a Justiça Federal fora inicialmente
instalada, já não comportava mais a demanda
dos serviços administrativos e judiciários,
reclamando a mudança da sede da Justiça
Federal para outro local, com configuração
ambiental mais adequada. Esta passou a ser
a preocupação prioritária da Diretoria do Foro.

Foto: Arquivo JFCE.

A JFCE atualizou o seu website
com intuito de ampliar a
acessibilidade para portadores
de necessidades especiais e
usuários que acessam os
conteúdos por meios móveis,
como celulares ou tablets. Agora,
todo o conteúdo é responsivo,
tornando mais rápida e intuitiva
a navegação. Para os portadores
de necessidades especiais, a
nova ferramenta apresenta
maior aderência a softwares que
realizam a leitura de páginas de
internet, tornando mais fácil a
utilização do site por portadores
de deficiências visuais.

Espetáculo - Os Cavaleiros

Fotos: divulgação

DICAS Culturais

Os trabalhos selecionados comporão o volume 1 do
periódico e deverão ter temas relacionados com a
competência da Justiça Federal e a administração
da Justiça no Brasil. A Revista é uma das ações que
marcam as comemorações dos 50 anos da JFCE.
Saiba mais no site www.jfce.jus.br.

CRIAÇÃO DA 2ª VARA

Novo site da JFCE amplia acessibilidade

Revista Jurídica da JFCE recebe
artigos até dia 31 de agosto

Nossa História

Errata
A edição nº 92 adiantou, por engano, o conteúdo da
coluna Nossa História nº 7 no lugar da coluna nº 6, a
qual publicamos nesta edição. Todas as colunas
anteriores podem ser vistas no site www.jfce.jus.br.

Encontro - Literatura de Lua –
Mapas e Cartas
Encontro reunirá pessoas com
diferentes olhares sobre a Cidade
para narrá-los por meio de cartas. O
evento será quarta-feira, dia 23 de
agosto. A escritora, artista visual e
curadora de literatura do Dragão do
Mar, Fernanda Meireles, é a
organizadora do evento que já existe
há 10 anos.
Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura
(Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
Quando: quarta-feira, 23, às 18h. Gratuito.
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Livro - O Conta da Aia
Escrito em 1985, o romance
distópico da canadense Margaret
Atwood tornou-se um dos livros mais
comentados em todo o mundo nos
últimos meses. A ficção futurista de
Atwood é ambientada num Estado
teocrático e totalitário em que as
mulheres são vítimas preferenciais
de opressão, tornando-se
propriedade do governo.
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