102
JORNAL MURAL DA JUSTIÇA FEDERAL NO CEARÁ | ANO 6 | EDIÇÃO 102 | ABRIL/2018

Treinada turma de brigadistas
Com um treinamento teó rico e prá tico, 40
servidores da Sede e Anexo foram preparados
para atuar na prevençã o, isolamento e extinçã o
de princıp
́ ios de incê ndio. O Curso de Formaçã o
de Brigada contra Incê ndios aconteceu entre os
dias 16 e 20/04 e foi ministrado por o iciais do
Corpo de Bombeiros Militar do Ceará . As 20h da
programaçã o contemplaram exercıćios prá ticos,
simulaçõ es, visita de inspeçã o aos itens té cnicos
do pré dio e uma aula de campo realizada na 4ª
Seçã o de Bombeiros, no bairro José Walter.
Segundo Madson Parente, servidor da Seçã o de
Saú de, que participou da formaçã o da primeira
turma de brigadistas: «A forma como o curso foi
pensado e desenvolvido foi bem próximo da nossa
realidade. Afora a questão de lidar com os
princípios de incêndio, o treinamento propiciou
outros conhecimentos como primeiros socorros,
como lidar com situações de emergência,
organizar evacuações, acionar os órgãos
competentes e, principalmente, nos ajudou a
perder o medo, mas sem perder a cautela»,
a irmou.

INCENTIVO À LEITURA
A 14ª Vara tem chamado a atenção não apenas pelos seus fluxos de
movimentação processual, mas pelo estímulo à leitura. «A juíza federal
Niliane Meira Lima tem realizado a distribuição de livros jurídicos aos
servidores como forma de estímulo à cultura e ao aprimoramento de seus
conhecimentos», conta o analista judiciário Adriano Lima. Os últimos
entregues foram de autoria do também juiz federal Nagibe de Melo Jorge
Neto: “Abrindo a Caixa Preta: Por que a Justiça não funciona no Brasil” e
“Uma Teoria da Decisão Judicial: Fundamentação, Legitimidade e Justiça”.

16ª Vara realiza leilão

restauração do Cedro

No dia 18 de abril, a 23ª Vara da Justiça Federal,
Subseção de Quixadá, realizou no auditório do IFCE Campus Quixadá, a segunda audiência pública
designada para discutir ações de restauração e
conservação no Complexo Histórico da barragem do
Açude Cedro. O ato, conduzido pelos juízes federais
Ricardo José Brito Bastos Aguiar de Arruda e José
Flávio Fonseca de Oliveira, respectivamente Titular e
Substituto da 23ª Vara, foi determinado nos autos da
Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público
Federal visando a adoção, pelo DNOCS, de medidas
para implementar reformas, manutenções e
providências de conservação da barragem. Na
ocasião, foi apresentado o Termo de Referência do
Açude Cedro pelo arquiteto Romeu Duarte Júnior,
uma oportunidade para os mais diferentes atores
sociais debaterem os encaminhamentos e
parâmetros do projeto de revitalização apresentado
pelo DNOCS, considerados os interesses da
comunidade envolvida.
Participaram da audiência, representantes do
Ministério Público Federal, DNOCS, IPHAN, IFCE,
UFC e da Prefeitura de Quixadá.

Roda de conversa
LIVRO

A 16ª Vara da Justiça Federal, em Juazeiro do Norte,
realizará leilão público virtual de bens no próximo
dia 08 de maio, por intermédio do site
especializado www.willianleiloes.com.br. Os lances
eletrônicos podem ser apresentados até às 11h do
dia do leilão.
Os itens da oferta pública foram penhorados em
ações que tramitam na referida Unidade Judiciária.
Entre eles, estão automóveis, motos, caminhões,
além de imóveis residenciais e comerciais.

A Seção de
Comunicação
Social quer ouvir
você! Mande a sua
sugestão de pauta
através do e-mail
comunicacao@jfce.
jus.br ou dos ramais
2626 e 2636.

Audiência discute

O Programa de Qualidade de Vida no Trabalho da
JFCE promoveu a primeira roda de conversa
itinerante do ano de 2018. O encontro aconteceu
na 6ª Vara com a participação de servidores de
vários setores da Justiça, ocasião em que o
educador físico Mardson Lins explorou o tema a
«Composição Corporal Saudável». Na abordagem,
foi possível perceber que a saúde não deve ser
aferida exclusivamente com base no peso corporal,
mas da análise conjunta de diversos referenciais
(composição corporal de músculos, massa gorda e
massa magra). O evento foi realizado em parceria
com o Sintrajufe.

A Casa dos Espíritos é o romance
mais famoso da escritora chilena
Isabel Allende. Lançado em 1982,
ele relata a vida de Esteban Trueba
e seus descendestes. São três
gerações cuja história é contada
a partir de três mulheres marcantes
da família: Clara, Blanca e Alba.
A inspiração da obra é a própria família
de Allende e tem como plano de fundo
a evolução social e política do Chile.
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