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De olho na Previdência Atualização
Com o intuito de prestar o má ximo de
esclarecimentos a servidores e
magistrados sobre a mudança de regime
previdenciá rio, a Justiça Federal no
Ceará cedeu espaço para o repasse de
informaçõ es e amplo debate sobre o
tema. Alé m de informaçõ es repassadas
via e-mail, a Sede da JFCE recebeu a
videoconferê ncia "Regime de
Previdê ncia", com o procurador da
Repú blica Rodrigo Tenó rio, que ocorreu
no dia 11/07, no TRF5.
Com o apoio do Sintrajufe, a JFCE
recebeu també m o Ciclo de Palestras
sobre Migraçã o do Regime da
Previdê ncia, no dias 17, 18 e 23/07. As
palestras foram transmitidas via
videoconferê ncia para todas as
Subseçõ es do Ceará .

Juiz federal Marcos Mairton
lança livro de microcontos
O juiz federal da 12ª vara e juiz auxiliar da
Corregedoria-Geral da Justiça Federal,
Marcos Mairton da Silva, lançou
recentemente o livro "Breves anotações de
um andarilho", editado pela IMEPH. O livro
conta com ilustrações do artista visual e
também escritor Valdetário Costa.
Composto por microcontos, “o livro é a
síntese de muitas reflexões extraídas de
situações cotidianas. Diariamente, fatos
aparentemente simples, até banais, escondem lições importantes para a vida", como afirma o autor.
Em tempo - É possível assistir no Youtube ao filme "Diz a lenda", da Del Picchia Filmes, uma
adaptação do conto "Cantoria de Excelência", também do juiz Marcos Mairton.
Marcos Mairton - escritor, poeta, cordelista, compositor e juiz federal.
[FIQUE ATENTO!] Tendo em vista a adoção de um novo
sistema de postagem pelos Correios, que possibilita a emissão
de etiquetas de endereçamento e ARs, o Núcleo de
Administração informa aos servidores que as correspondências
devem ser encaminhadas ao Setor de Malotes com o envelope
em branco, a listagem de endereçamento impressa com os
dados completos do destinatário e do remetente, tais como:
endereço, CEP, bairro, cidade e estado, bem como indicação de
AR, se necessário. Dados do conteúdo, nº do processo, nº do
Ofício, memorando, etc., a que se refere a correspondência,
também deverão ser informados.

cadastral
Os servidores têm até o dia 03/08 para
atualizar seus endereços no Portal de
Recursos Humanos. Essa ação é obrigatória
para evitar problemas no cadastro do
eSocial, o que poderá impactará na
confecção da Folha de Pagamento.
A atualziação deverá ser realizada,
acessando o portal de Recursos Humanos
(CCHEQUE) através dos navegadores
«Mozilla Firefox» ou «Google Chrome». O
usuário deverá ir até o balão eSocial Inconsistências; e confirmar as
informações ou informar um novo
endereço. Os campos só deverão ser
atualizados caso o endereço cadastrado no
SARH esteja desatualizado. Dúvidas podem
ser dirimidas diretamente com o Tribunal
no endereço de e-mail gssl@trf5.jus.br

Compartilhamento
de videoconferência
A JFCE deu início a negociação com o Tribunal
de Justiça do ceará para a criação de um termo
de cooperação técnica visando compartilhar o
sistema de videoconferência utilizado pelo
TJCE.
O Diretor do Foro, juiz federal Eduardo Vilar,
esteve reunido com o presidente do Tribunal de
Justiça do Ceará (TJCE), desembargador
Gladyson Pontes, para tratar do assunto. “Com
esse sistema [do Tribunal de Justiça] é possível
que a audiência ocorra no próprio presídio e,
como essa solução já está desenvolvida,
estamos pleiteando termo de cooperação
técnica entre as instituições para que possamos
utilizar essa solução”, explicou o magistrado.
Atualmente, o sistema utilizado pela JFCE
permite apenas conectar as varas federais,
obrigando o deslocamento de presos para a
unidade.

