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Justiça Federal certi ica turma de brigadistas de emergência
No dia 13/06, a Justiça Federal no Ceará formou sua turma de Brigada de Emergê ncia,
composta por servidores dos pré dios Sede e Anexo. Sã o 62 membros, que se comprometem
em zelar pela segurança dos demais.
Durante a solenidade, o diretor do Foro, juiz federal Eduardo Vilar, ressaltou esse valoroso
compromisso assumido pela equipe: “Eu estive pensando no que falar nessa cerimô nia e
percebi a nobre missã o que você s acolheram ao colocarem a vida do outro à frente da
pró pria. Entã o, antes de coragem, deve existir o amor em cada membro da brigada de
emergê ncia”. Na oportunidade, o diretor do Foro apresentou o layout da sinalizaçã o que
indicará os brigadistas de cada andar e as rotas de fuga, bem como a assinatura dos e-mail,
que trazem gravadas a inscriçã o "Membro da Brigada de Emergê ncia". Na ocasiã o, reforçou o
compromisso da Administraçã o em nã o apenas treinar, mas aparelhar os brigadistas, a im
de que tenham as condiçõ es necessá rias para atuarem com segurança.
També m presente na solenidade, a vice-diretora do Foro, juıźa federal Niliane Lima, destacou
que “nã o é qualquer homem ou mulher que assume publicamente a responsabilidade que é
cuidar do outro. Só quem é bravo assume tal tarefa”.
A equipe de bombeiros, responsá vel pela capacitaçã o dos novos brigadistas, se mostrou
muito orgulhosa. “O treinamento foi um momento salutar e muito grati icante. Nó s passamos
experiê ncia e aprendemos com você s. Parabé ns pelo empenho, pela garra, pelo
enfrentamento”, declarou o major Moisé s Gonçalves.

JFCE realiza mutirões de conciliação
De 04 a 08 de junho, a Central de Conciliaçã o da Justiça Federal no Ceará recebeu o mutirã o do
Conselho Regional de Contabilidade do Ceará (CRC/CE). Na oportunidade, pro issionais da á rea de
contabilidade puderam obter vantagens especiais para composiçã o de suas dıv́idas cobradas em
juıźo.

Juazeiro do Norte

Fortaleza

Na mesma semana, a Subseçã o de Juazeiro
do Norte conciliou açõ es do Sistema
Financeiro Habitacional, com a participaçã o
da Caixa Econô mica Federal (CEF).

Na Sede, de 11 a 15 de junho, a JFCE
recebeu novamente a Caixa Econô mica
Federal. O foco, dessa vez, foram contratos
bancá rios como empré stimos, cheque
especial, cartã o de cré dito, veıćulos, entre
outros. As condiçõ es negociadas foram de
acordo com a campanha “Quita Fá cil”, da
instituiçã o inanceira, que prevê descontos
de até 90% sobre o valor original da dıv́ida,
nos casos de pagamento à vista. Foram
irmados 197 acordos (87% das negociçõ es
ocorridas).

JFCE EM IMAGENS

FESTIVAL
De 21 a 24 de junho, o Centro de
Eventos do Ceará receberá mais
de 600 atrações no Festival Vida e
Arte. Serão várias manifestações
de Literatura, Música, Dança,
Teatro, Artes Visuais, Moda,
Espiritualidade, Cultura Popular,
Circo, Humor, Cultura Geek,
Jornalismo.
A dica é do supervisor
da Seção de Treinamento,
Gustavo Rodrigues

JFCE apresenta boas práticas
de gestão no III FONAGE

Subseção de Sobral vacina
servidores contra gripe.

Servidores de Fortaleza são
capacitados no PJe.

Serviço
Festival Vida e Arte
Onde: Centro de Eventos do Ceará
Quando: 21 a 24 de junho
Telefone: (85) 3255.6223
Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e R$10,00 (meia)

