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Cem motivos para comemorar
O jornal mural Conecta chega a marca de 100
ediçõ es. Sã o cinco anos de publicaçã o, 3 layouts, 293
dicas culturais e outras 424 maté rias. Em maio de
2013, quando tudo começou, ele se apresentou
como uma ferramenta para criar «um ambiente
favorável ao trabalho em equipe, informar e
posicionar nossos parceiros sobre o que acontece na
nossa instituição. Transmitir propósitos, objetivos,
valores culturais e éticos da Justiça Federal no Ceará».
Passado todo esse tempo, o colega Luiz Gonzaga,
Supervisor da á rea na é poca, se orgulha do resultado
alcançado: «Eu acredito que o Conecta ao longo
dessas 100 edições atingiu seus objetivos. Ele se
tornou o melhor jeito de conversarmos e de nos
conhecermos. Ele passeia pelo edi ício sede, anexo e chega a todo o interior». Essa
mensagem parece ter chegado mesmo aos colegas. Para Augusto de Queiroz
Lima, do NIFIP, «o Conecta humanizou as notıćias aos jurisdicionados». Essa
humanizaçã o foi o grande destaque para a colega Lorena Sá , da 12ª Vara, que já
atuou na Comunicaçã o Social: «Gostava quando destacávamos na coluna da
direita alguma iniciativa ou "feito" dos servidores, dentro ou fora da Justiça.
Geralmente, relativo à sua vida privada mesmo. Mantivemos essa prática em 2014
e 2015». Ela lembra com carinho da ediçã o 51, de junho de 2015: « izemos uma

Captação inteligente de água
No Dia Mundial da Água (22/03), uma
iniciativa simples da Subseção de Limoeiro do
Norte mostrou como é possível contribuir
para a manutenção desse bem tão precioso.
Um sistema de captação da água proveniente
dos equipamentos de ar-condicionado foi
instalado, a partir de um investimento de R$
200,00. A água captada vem sendo usada na
manutenção das áreas verdes, cuidadas com
esmero e dedicação pelo jardineiro Valdizo
Tomé.

notinha sobre um projeto muito bacana da
servidora Maria do Carmo, do gabinete da 6ª Vara,
com matéria mais completa no site. Ela é uma
colega especialíssima e o projeto é emocionante! ».
E esse espıŕito agregador do Conecta promete se
manter por muitas mais ediçõ es, é o que a irma o
Juiz Federal Maximiliano Cavalcanti, atual
coordenador da Seçã o de Comunicaçã o: «O
Conecta é nosso mais tradicional veículo de
comunicação interna e esperamos que ele siga por
muitas mais edições com essa marca aglutinadora,
sempre inovando e mantendo sua atratividade
junto aos leitores».

>>> Destaque da edição nº 51, o livro
«Sorrindo para a Vida» que tinha
entre seus personagens o Pedrinho,
filho da colega Maria do Carmo, da
6ª vara. A renda do livro foi revertida
para instituições que cuidam de
crianças com Síndrome de Down.

>>> As
mudanças
de layout do
Conecta

Iniciado ciclo 2018 do Fórum
de Direitos Humanos
EXPOSIÇÃO

No dia 21/03, a JFCE recebeu a primeira
palestra do ciclo 2018 do 20º Fórum
Permanente dos Direitos Humanos. O assunto
abordado foi "Os direitos humanos dos povos
indígenas no Brasil" e contou com a
participação de índios Tremembé. Destaque
para Antônia Telma Pacheco de Oliveira: "É
necessário a elaboração de um projeto para que
os direitos humanos sejam introduzidos nas
aldeias, por meio de multiplicadores. O direito
existe, mas ele não vem até nós. É necessário
buscá-lo e, para isso, é preciso conhecê-lo".

Até o dia 13 de maio, é possível
conferir a exposição “Luciano
Carneiro: O Olho e o Mundo”,
uma amostra inédita com 300
fotos do fotojornalista cearense,
da época em que trabalhava
para a revista O Cruzeiro, entre
as décadas e 1940 e 1950. A
mostra tem a curadoria de Sergio
Burgi.

SERVIÇO
Onde: Museu da Cultura Cearense, no Centro
Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
Visitação: 3ª a 6ª, das das 9h às 19h,
finais de semana e feriados, das 14h às 21h
Telefone: (85) 3488-8621
Acesso gratuito

DICA DA QUALIDADE DE VIDA
Você conhece o Bipomarço? É
um conjunto de eventos que
ocorrem durante o mês de março
com o objetivo de divulgar o
Transtorno Bipolar (TB) e ampliar
a sensibilidade à doença, que
atinge cerca de 4% da população
mundial.

O TB é um transtorno mental complexo caracterizado por alternância de
episódios depressivos e maníacos ou hipomaníacos. Embora seu surgimento
seja mais comum entre o fim da adolescência e o início da idade adulta, pode
afetar todas as idades. Ele atinge cerca de 8 milhões de brasileiros e
representa a sexta maior causa de incapacidade em todo o mundo, além de
seus portadores possuírem risco 28 vezes maior de apresentar
comportamento suicida que o resto da população. Apesar de não ter cura, o
tratamento do transtorno pode trazer alívio a seus portadores, familiares e
profissionais de saúde envolvidos.

