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Ações de apoio ao Outubro Rosa movimentam a JFCE
Desde o dia 1º/10, quem passa pelos prédios da JFCE, tanto em Fortaleza
quanto nas nove subseções espalhadas pelo interior, já pode se deparar
com uma novidade: a iluminação rosa destacada nas fachadas. A ação visa
promover a conscientização para prevenção e tratamento do câncer de
mama, além da valorização dos cuidados com a saúde da mulher.
O movimento, conhecido internacionalmente como "Outubro Rosa",
nasceu na década de 1990 com o propósito de estimular a participação da
população no controle do câncer de mama. No Brasil, desde 2002 a
campanha foi incorporada ao calendário anual, ocasião em que
compartilhadas informações sobre a doença e a importância do
diagnóstico precoce.
Para tratar do tema, no último dia 11/10, os integrantes da 2ª Vara Federal
se vestiram de rosa. Ao redor de uma mesa temática, servidores,
acompanhados do titular da vara, juiz federal Jorge Luís Girão Barreto,
debateram sobre os cuidados preventivos, sintomas e peculiaridades do
câncer de mama, com a facilitação da psicóloga Prescilla Rocha de Sousa e
o médico do Trabalho, Carlos Garcia Filho, ambos da Seção de Saúde da
Justiça Federal no Ceará. Na oportunidade, o servidor Ilton Paiva declamou
uma bela poesia de autoria de Joaquim Albuquerque, da 6ª Vara Federal,
em homenagem às mulheres, destacando a importância da campanha de
destaque do mês.

OUTUBRO ROSA
Outubro Rosa,
De todos os dias,
De peito aberto
Na mamogra ia.
De frente pro espelho,
A vaidade a reboque,
No valioso autoexame,
A leveza do toque.
O templo que guarda
O alimento sagrado,
De modo algum,
Vai ser violado.
Outubro Rosa,
De feminina atitude,
Seja pela esté tica,
Seja pela saú de.

JFCE EM IMAGENS

Em nome da prevençã o,
A mulher conclama,
Nenhuma chance
Ao câ ncer de mama.
Joaquim Albuquerque
6ª Vara Federal

Subseção de Juazeiro

Subseção de Sobral

Subseção de Limoeiro

JFCE recebe novos conciliadores
No mê s de outubro, a Justiça Federal no Ceará
recebeu a nova turma de conciliadores, aprovada na
ú ltima seleçã o ocorrida em abril deste ano. Dos 50
candidatos que participaram do Curso de
Capacitaçã o, no mê s de maio, 24 assumem de
imediato atividades no Centro Judiciá rio de Soluçã o
de Consensual de Con litos e Cidadania (Central de
Conciliaçã o e Mediaçã o) da JFCE.
De acordo com o supervisor da central de
Conciliaçã o, Aguinaldo Damasceno, "esse grupo veio
em boa hora, uma vez que a Central contava com
poucos conciliadores, atualmente. Com certeza,
garantirã o ainda mais qualidade ao trabalho já
desenvolvido na JFCE".
A nova equipe de conciliadores já atuará nos
pró ximos mutirõ es, previstos para acontecerem em
novembro e dezembro deste ano.
"Essa seleçã o foi muito esperada. A funçã o de
conciliador é muito importante em todas as esferas
da Justiça. Aqui, na Justiça Federal, embora seja uma
atividade voluntá ria, o aprendizado é enorme.
Muitos de nó s sã o advogados recé m-formados, mas,
apesar disso, també m podemos contribuir
sobremaneira com essa funçã o essencial da Justiça.
Fiquei muito feliz em ser selecionado e estou cheio
de expectativa para exercer essa funçã o", declarou o
conciliador Vitor Furtado.

Exames Periódicos

No mês de outubro, a JFCE dará início ao Programa
de Exames Periódicos de Saúde para magistrados e
servidores. A ação tem o objetivo de zelar pelas
condições de saúde de todos que compõem a
instituição, com vistas ao bem-estar, à qualidade de
vida no trabalho, à promoção da saúde e à
prevenção de riscos. Essa oportunidade é um
momento único para o cuidado consigo mesmo,
quando todos os participantes receberão os
aconselhamentos e orientações dos médicos da
JFCE sobre os cuidados necessários para a
manutenção do bem-estar físico e,
consequentemente, psicossocial.
O Programa de Exames Periódicos de Saúde,
estabelecido pela Resolução nº 207, de
15/10/2015, do Conselho Nacional de Justiça, e
instituído pela Portaria nº 547, de 03/08/2015, do
TRF5, tem o intuito de resgatar nossa
responsabilidade individual e coletiva para com a
saúde e a manutenção de ambientes, processos e
condições de trabalho saudáveis.

