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Atividades para todos na Semana do Servidor
Em comemoração ao Dia do Servidor
(28/10), o Comitê de Qualidade de Vida
da Seção Judiciária do Ceará realizou, de
22 a 25 de outubro, a Semana do Servidor.
Este ano a ação contou com a participação
de diversos servidores, que contribuíram
com atividades voltadas à saúde e bem
estar de todos como, por exemplo, o
Programa de Exames Periódicos, que 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. No dia 22/10,
a equipe da Seção de Saúde iniciou um
calendário de visitas às varas e setores da JFCE
com o objetivo de esclarecer o Programa.
Também no último dia 22 foi apresentado o
Mural "O que te emociona", instalado no 15º
andar, composto de palavras e frases sugeridas
pelos servidores. A ideia é contribuir com a
reflexão benéfica de temas que nos fazem bem.
Já no dia 23/10 foi a vez de falar sobre ócio e
produtividade para uma vida saudável. A
palestra, ministrada pela psicóloga Lívia Sales,
contou com a participação de vários servidores
aposentados, que compartilharam com os ativos
a importância de se programar também para
essa etapa da vida. Na oportunidade, houve
apresentação do Coral Vozes da Justiça.
Encerrando a Semana do Servidor, no dia 25/10,
aconteceu a oficina de Técnicas de Organização
Pessoal, idealizada pela servidora Andréa Leal,
da 10ª vara: "A falta de organização se tornou um
problema para mim, inclusive afetando o convívio
familiar. Foi, então, que consegui transformar
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algo negativo em positivo e extremamente
prazeroso". A oficina foi ministrada pela
personal organizer Linéia Diógenes.
JUAZEIRO DO NORTE - No Cariri, a Subseção
promoveu um café especial aos servidores. Eles
participaram também de palestra motivacional
ministrada pelo juiz federal da 16ª Vara, Rafael
Chalegre do Rêgo Barros. O evento contou,
ainda, com a participação especial da cantora
Samara Ferreira, que é deficiente visual. Além
da festa, a equipe se mobilizou em prol de uma
campanha de arrecadação de donativos para o
Instituto de Apoio à Criança com Câncer (IACC),
de Barbalha. Foram vários itens alimentícios
como leite, achocolatados, margarina, café,
biscoito, farinha láctea, mucilon, neston, doces
e c h o c o l a te s . A s a ç õ e s m a rc a ra m o
encerramento da campanha Outubro Rosa na
Subseção.
As atividades desenvolvidas na Semana do
Servidor 2018 contaram com o apoio da
Assinjus e do Sintrajufe.
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Novo biênio na 3ª Turma
A Terceira Turma Recursal (3ª TR) da JFCE
marcou, no dia 23/10, o encerramento do
biênio do então presidente juiz federal
André Dias Fernandes, que transferiu o
função para o juiz federal Júlio Rodrigues
Coelho Neto. A solenidade de transmissão
de cargo ocorreu durante a sessão de
julgamentos semanal, quando foram
julgados 376 recursos.
"Tenho muito orgulho de participar dessa
Turma, que possui uma organização ímpar.
Só em 2018, já julgamos mais de 10 mil
processos. O desafio, agora, é manter essa
excelência", afirmou o juiz federal Júlio
Rodrigues Coelho Neto.
A 3ª TR conta, atualmente, com a
colaboração de 13 servidores que,
recentemente, foram elogiados por meio da
Portaria nº 267/2018, de 15 de outubro de
2018, pelo trabalho diferenciado
desenvolvido.
A equipe comemorou os resultados
alcançados até outubro de 2018 em tons de
rosa, em atenção à campanha contra o
câncer de mama, Outubro Rosa.

Central de Mandados
No dia 26/10, oficiais de justiça da JFCE
participaram do curso "Oficial de Justiça – A
Evolução de uma Carreira Milenar". Na
oportunidade, foi assinada pela vice-diretora,
juíza federal Niliane Lima, no exercício da
Direção do Foro, a Portaria nº 274/2018,
referente ao novo regulamento da Central de
Mandados. O evento contou com a participação
do juiz federal Alcides Saldanha Lima,
coordenador da Central de Mandados.

