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Boas ações envolvem servidores LONGEVIDADE:
palestra alerta sobre
cuidados com saúde

No ú ltimo dia 26 de abril, uma corrente de boas
açõ es tomou conta da Seçã o Judiciá ria do Ceará . A
iniciativa, do Diretor do Nú cleo de Gestã o de
Pessoas, Jâ nio Alcâ ntara, e do Supervisor de Gestã o
Estraté gica, Marcos Heleno, logo envolveu outros
servidores, tomando força e ganhando adeptos.
Nos termos da proposta, um servidor de cada vara,
subseçã o e do setor administrativo da Justiça
Federal recebeu um cartã o com a incumbê ncia de
fazer uma gentileza a um colega e cuidando para
nã o deixar a corrente se quebrar. Ao inal do dia, na
Sede da JFCE, foi realizado um encontro no Espaço
da Qualidade de Vida, ocasiã o em que os colegas,
alé m de devolverem os cartõ es, puderam
compartilhar as experiê ncias vividas com a
dinâ mica.
A servidora Najila Mendes, lotada no setor de
Distribuiçã o, relatou ter sentido as pessoas mais
leves, mais afetuosas.«Todo dia deveria ser assim!»,

a irmou.
Essa mesma opiniã o foi compartilhada por outros
colegas, a exemplo da Giovana Lorna, da 3ª Turma
Recursal: «Trabalhamos sempre muito focados nas
metas e, hoje, foi divertido, foi leve».
A iniciativa també m foi aprovada por Guilherme
Lacerda, Diretor do Nú cleo de Tecnologia da
Informaçã o: «Foi uma experiência bastante
interessante, que mostra o quanto podemos nos
aproximar mais dos colegas, especialmente na TI,
cujo contato muitas vezes é apenas virtual».
Gisele Peixoto, do Programa de Qualidade de Vida,
inalizou o encontro, reforçando a importâ ncia de
todos tentarem tornar o ambiente de trabalho um
espaço de convivê ncia pacı́ ica e prazerosa: «Temos
que ter mais dias como este. Nós já trabalhamos
numa instituição, por natureza, muito séria, mas
isso não signi ica que não podemos sorrir e sermos
gentis uns com os outros», concluiu.

Nova equipe de

conciliadores
FILME
«Versões de um crime». Trata-se de um
drama que retrata o julgamento de um
adolescente de futuro brilhante que,
aparentemente, teria assassinado
seu pai. A trama se desenrola densa
pela habilidade do advogado da
família que tenta a todo custo livrar
seu cliente.
A dica é do servidor James
Maxwell, da 32ª Vara

SERVIÇO
Título: Versões de um Crime
Lançamento: 2017
Direção: Courtney Hunt
Roteiro: Nicholas Kazan
Elenco: Keanu Reeves, Renée Zellweger,
Gugu Mbatha-Raw, Gabriel Basso, Jim Belushi

Medida que vem garantindo sucesso a resoluções
de conflitos e demonstrando resultados favoráveis
aos jurisdicionados, as conciliações já compõem o
cotidiano da JFCE. Nesse sentido, o Centro
Judiciário de Solução de Consensual de Conflitos e
Cidadania (Central de Conciliação) vem se
preparando, desde abril, para receber e capacitar a
nova equipe de conciliadores. No momento, os
selecionados participam do curso de Formação de
Conciliadores iniciado no dia 02/05, sendo a
próxima etapa, o Estágio Prático Supervisionado,
prevista para o decorrer dos meses de maio e
junho.

No dia 27/03, a JFCE recebeu o médico
geriatra e professor do Mestrado em Saúde
Pública da UFC, João Macêdo Coelho Filho, que
falou sobre os mitos e fatos de uma
longevidade saudável. A palestra ocorreu
dentro da programação da II Jornada de Saúde
Integral e Qualidade de Vida, promovida pelo
Programa de Qualidade de Vida no Trabalho.
Os participantes discutiram a importância da
preparação para a velhice, enquanto
indivíduos e Nação, na perspectiva de que a
expectativa de vida da sociedade brasileira
vem avançando nos últimos anos. Uma das
preocupações compartilhadas pelo palestrante
diz respeito à tendência de que todos viverão
mais anos, razão por que a prevenção para
incapacidades de longo tempo merece ser
constantemente valorizada. Ainda de acordo
com o professor, não é a genética que mais
importa para um envelhecimento saudável,
mas o estilo de vida. Nesse contexto, enfatizou
a importância da prática de atividades físicas e
mentais.

