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Comitê de Qualidade de Vida
inicia atividades em 2018

Juízes da Seção Judiciária do Ceará
realizam primeiro encontro do ano
O Diretor do Foro da Justiça Federal no
Ceará , juiz federal Eduardo Vilar, reuniu,
no ú ltimo dia 23/02, os juıźes federais
da seccional para a primeira reuniã o
ordiná ria deste ano.
Na ocasiã o, foi apresentado o orçamento
da instituiçã o para o exercıćio de 2018.
O encontro també m foi uma
oportunidade para a apresentaçã o de
projetos nas á reas da Central de
Mandatos, Centro de Inteligê ncia,
Comitê de Segurança; bem como do
setor de Comunicaçã o Social.
Em sua fala de encerramento, o juiz
Federal Eduardo Vilar, reforçou a
importâ ncia desses encontros para uma
gestã o participativa e transparente:
“Nossa intenção é que essas reuniões

sejam importantes fóruns de discussão e
de ideias para que possamos construir
uma gestão participativa com o apoio de
todos os magistrados e servidores da
JFCE”, ressaltou.

Jornal Mural Conecta inicia
ano com novo layout. A
mudança é uma das açõ es
previstas no Plano de
Trabalho da Comunicaçã o
Social apresentado na reuniã o
dos magistrados. A seçã o está
sob a coordenaçã o do juiz
federal José Maximiliano
Machado Cavalcanti e conta

O Comitê de Qualidade de Vida da
Justiça Federal no Ceará inicia 2018
com atuaçã o forte e parte, mais uma
vez, em busca de melhorias para
servidores e magistrados. Entre as
pautas da primeira reuniã o do ano,
os integrantes do Comitê discutiram
a importâ ncia da Qualidade de Vida
na JFCE e o fortalecimento da rede de
apoio nas Subseçõ es. Já no segundo
encontro, que aconteceu agora em
fevereiro, foram apresentados os
resultados da 2ª Pesquisa do Stress e
Qualidade de Vida que, em breve,
serã o disponibilizados para todos.

LIVRO

com duas novas colaboradoras:
a jornalista Emanuela Ribeiro e
a relaçõ es pú blicas Suellem
Camilo. O plano prevê , també m,
açõ es junto à imprensa, ao
pú blico externo e,
especialmente, ao interno. Por
isso, nã o deixe de enviar suas
sugestõ es para
comunicacao@jfce.jus.br

Do que precisamos para
sermos realmente felizes? Shel
Silverstein apresenta uma
simples, porém muito
interessante reexão sobre a
incompletude da vida. Muito
mais do que um livro infantil,
«A parte que falta» nos leva a
um mergulho dentro de nós
mesmos. Com ilustrações
singelas e textos breves, o que
ca é uma mensagem forte.
Vale a pena conferir!
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