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Dia do Orientador Educacional

No dia 9 de dezembro, a 9ª Vara
da Justiça Federal no Ceará
realizará o quarto leilão judicial
deste ano. O edital do leilão, que já está
disponível para os interessados, inclui
bens imóveis (residências, prédios
comerciais e terrenos), veículos
(automóveis e caminhões), bem como
diversos móveis, máquinas e
equipamentos, relativos a processos de
execução fiscal que tramitam na Vara
Federal. Os imóveis estão avaliados
entre 42 mil e 4 milhões de reais e os
veículos variam de 14 mil a R$ 43 mil.
Informações: (85) 3391-5921 ou
www.jfce.jus.br.

9ª Vara-CE realiza
leilão judicial

A confraternização de final de
ano do Tribunal acontecerá
no dia 17 de dezembro, a
partir das 19h, no Restauran-
te GIO (Boa Viagem). Serão
oferecidos serviços de rodí-
zio de carnes, refrigerantes,
água, vinho e chopp durante
o evento, que terá como atra-
ções musicais a Orquestra

Classe A, o Grupo Nós 4 e
o DJ Nando. Em virtude das
dificuldades de patrocínio,
será adotado o sistema de
adesão por pessoa. As va-
gas são limitadas e os inte-
ressados deverão confirmar
a presença e efetuar o
pagamento até amanhã.
Informações: 9763.

Confraternização do Tribunal
Por sugestão de servidores, a
Diretoria Geral está fazendo uma
enquete para verificar o interesse
dos funcionários em lavar o carro no
estacionamento do Tribunal, no
horário do expediente. O objetivo é
checar o número de pessoas
adeptas da idéia, de modo a justificar
uma licitação para cessão de uso de
espaço para lavagem de veículo.
Caso seja aprovado, o trabalho será
feito ao preço de mercado por
empresa especializada, vencedora
de certame licitatório.

Você lavaria seu
carro no TRF5?

Um total de duas mil pessoas atendidas,
1.686 audiências realizadas e 874
acordos homologados, que resultaram
em negociações da ordem de R$ 7,4
milhões. Esse é o balanço parcial da
Justiça Federal da 5ª Região, após o
terceiro dia da Semana Nacional pela
Conciliação, implementada pelo
Conselho Nacional de Justiça.
Coordenado pelo desembargador
federal Marcelo Navarro, o trabalho
mobilizou magistrados e servidores de
Varas comuns e Juizados Especiais
Federais, num esforço conjunto entre o
Tribunal Regional Federal da 5ª Região
(TRF5) e as Seções Judiciárias
vinculadas (Pernambuco, Paraíba, Rio
Grande do Norte, Ceará, Alagoas e
Sergipe). CRÉDITO IMOBILIÁRIO - Na
próxima sexta-feira (05/12), pela manhã,
na Seção Judiciária de Alagoas (Maceió),
as audiências de conciliação relativas ao
Sistema Financeiro da Habitação serão
acompanhadas pelo diretor-presidente
da Empresa Gestora de Ativos
(EMGEA), Valter Correia da Silva. A juíza
federal Cíntia Brunetta (coordenadora da
Semana na SJAL) lembra que a EMGEA,
estatal que administra contratos antigos
de crédito imobiliário firmados com a

Valor das conciliações na 5ª Região
já ultrapassou campanha passada

Caixa Econômica Federal, reitera o
compromisso com o programa de
mutirões de conciliação conduzido pela
Justiça Federal.

Visite a sala da Asserjufe (16º an-
dar) e se informe sobre as vanta-
gens oferecidas aos associados.

Informações: 9581.

Asserjufe

As fotos de eventos ocorridos no
Tribunal podem ser acessadas na

Intranet. Para acessar, o usuário
deve digitar www.intranet.trf5.gov.br/

banco_de_imagens, ou clicar em
SERVIÇOS e escolher a opção

GALERIA DE FOTOS DE
EVENTOS.

Fotos de eventos


