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Campanha reduz em 50% o uso de copos descartáveis da JFCE
A Justiça Federal no Ceará (JFCE) deu início à campanha
Copo Zero – especial de 50 anos, ação que envolve a
distribuição de canecas entre os servidores e magistrados
da instituição. No primeiro momento, a ação já gerou
diminuição do uso de 50% dos copos descartáveis da
JFCE. Com a economia, segundo a Diretoria do Foro, o
valor investido na aquisição das canecas será recuperado
em menos de dois anos. Ainda de acordo com a Direção,
anualmente eram utilizados 6.750 centos de copos
descartáveis. Com a redução do uso, serão reduzidos, no
mínimo, 3.375 centos por ano, gerando menos lixo.

CHEGADA DOS SERVIDORES AMAPAENSES
Por Antônio Carlos Machado.

TRF5 divulga edital de abertura
do concurso para servidores

JFCE inicia instalação de placas fotovoltaicas
na Subseção de Limoeiro do Norte

O Tribunal Regional
Federal da 5ª Região
divulga o Edital de
abertura de inscrições
para o concurso
público para provimento de vagas e
formação de cadastro
reserva de servidores
na sede do TRF5 e nas
seções judiciárias de
Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte,
Ceará e Sergipe. As inscrições estarão abertas de 2 a
27 de outubro. São oferecidas 14 vagas para os
cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário. O
regulamento e o Edital podem ser conferidos no site
do Tribunal (www.trf5.jus.br).

A Justiça Federal no
Ceará iniciou, em
28/9, a instalação das
placas fotovoltaicas na
Subseção de Limoeiro
do Norte para uso de
energia solar. A previsão é de que, em 30
dias, o procedimento
seja finalizado. A
iniciativa, pioneira no
âmbito da 5ª Região, permitirá a economia de R$ 7,8
milhões nos próximos 25 anos. O equipamento
gerará aproximadamente 19.500 kWh/mês de
energia, atendendo a 100% do consumo das
Subseções de Limoeiro do Norte, Quixadá e Tauá.

JFCE e Caixa realizam conciliações
em contratos habitacionais

Sintrajufe elege conselhos deliberativo e fiscal
para 2017-2019

Durante o período de 18 a 22 de setembro, a Justiça
Federal no Ceará e a Caixa Econômica Federal
realizaram mutirão de conciliação de contratos
habitacionais. Os contratantes receberam convites para
negociar as pendências e evitar o início de ações judiciais.

O Sindicato dos Trabalhadores da Justiça Federal no
Ceará realizou, no último dia 31 de agosto, a eleição
dos conselhos deliberativo e fiscal para o biênio
2017-2019. A chapa "Unificação - nosso partido é a
base", composta por dez integrantes, foi eleita
pelos servidores sindicalizados que se fizeram
presentes aos locais de votação espalhados pelos
edifícios da JFCE ou ainda pelos servidores que
registraram o voto no site do Sindicato, na internet.

Confira o resultado:
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DICAS Culturais

317 audiências realizadas
74,7% de acordos firmados

Nossa História

O multiartista brasileiro Arnaldo
Antunes volta a Fortaleza trazendo
show e exposição para a Caixa
Cultural na Praia de Iracema. As
apresentações acontecem nos
dias 19, 20, 21 e 22 de outubro,
com ingressos vendidos a R$ 20
(inteira) e R$ 10 (meia). Já a
mostra entra em cartaz no dia 19
de outubro e segue até o dia 22 de
dezembro com entrada gratuita.
Local: Caixa Cultural Fortaleza, dias 19, 20, 21 às
20 h e domingo, 22, às 19 h.
Ingresso: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

Com a extinção da Justiça Federal nos
Territórios, através da Lei n. 5.677/71, os
servidores dos quadros extintos tiveram a
opção de solicitar remoção para as Seções
Judiciárias dos Estados ou de serem
absorvidos nos demais órgãos federais de
suas Unidades de origem. Foi assim que um
grupo de servidores da extinta Justiça
Federal do Território do Amapá fizeram
opção pela Seção Judiciária do Ceará, aqui
chegando no final do ano de 1972. A Justiça
Federal cearense já se encontrava instalada
na nova Sede, o que permitiu a acolhida do
grupo, composto por cerca de dez pessoas.
Mencionarei os nomes apenas de alguns,
porque não cheguei a conhecer todos,
fazendo desde logo essa ressalva.
José Távora Gonsalves (assim mesmo,
escrito com s) era um servidor experiente e
competente na área da execução fiscal,
tendo supervisionado este setor na 1ª Vara
durante bastante tempo. À primeira vista, ele
parecia ríspido e raivoso, mas a convivência
demonstrou que essa aparência escondia
um coração acolhedor e prestativo. Gerson
Nazareno Cavalcante era Oficial de Justiça,
um grande ser humano, tratável e
respeitoso, embora tivesse “fama de mau”,
por haver sido membro da polícia civil
amapaense, antes de ingressar na Justiça
Federal.
Maria José Lopes Namen era experiente na
área orçamentário-financeira e patrimonial,
tendo supervisionado esse setor por vários
anos. De temperamento afável e dotada de
grande simpatia, acolhia e tratava a todos
com um sorriso maternal. José Figueira de
Jesus era exímio no conhecimento da área
de pessoal, tendo sido encarregado desse
setor apenas por poucos anos, pois veio a
aposentar-se logo depois e retornou para a
sua terra natal. Lázaro da Silva Coelho e José
Rolim dos Santos trabalharam por muitos
anos no setor de Portaria da Justiça Federal,
sempre com muita dedicação. Na pessoa
destes citados, faço homenagem a todos os
colegas amapaenses, que prestaram valiosa
contribuição para a Justiça Federal no Ceará.

LP - Refavela

Livro - Khadji-Murát

Parte da chamada “trilogia do Re”,
Refavela é um dos clássicos da
discografia do baiano. Mergulhando
mais fundo nas influências negras, o
álbum mistura afoxé com reggae,
sambareggae, samba e outros
ritmos numa salada tropicalista.
Entre as canções, Aqui e Agora,
Sandra e Samba do Avião.

Escrito décadas depois dos clássicos
Guerra e paz e Anna Karenina,
Khadji-Murát só foi publicado
postumamente. Lev Tolstói reforça
aqui um novo modelo literário, com a
concisão da novela e a abrangência
e multiplicidade de linhas narrativas
dos seus grandes romances. A
edição integra a Coleção Leste.
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