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JFCE em tons de Azul
Em novembro, os prédios da Justiça Federal do Ceará, na
capital e nas Subseções Judiciárias, adotarão a iluminação
azul. A iniciativa é uma promoção em apoio à campanha
contra o câncer de próstata, internacionalmente conhecida
como "Novembro Azul". O movimento, que visa reforçar a
importância para a prevenção e o diagnóstico precoce da
doença foi lançado em 2003, na Austrália, aproveitando as
comemorações do Dia Mundial de Combate ao Câncer de
Próstata, celebrado no dia 17 de novembro.
Assim como acontece no Outubro Rosa, durante todo o
mês de novembro, a JFCE estará associada nesse esforço
institucional com o objetivo de sensibilizar a população sobre as principais doenças que
acometem a população masculina, destacando as formas de detectá-las antecipadamente e
também buscando afastar o estigma em relação aos exames de rotina.
De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer de próstata é o segundo tipo
mais comum entre os homens brasileiros, atrás apenas do câncer de pele não-melanoma,
sendo as vítimas, em sua maioria, os maiores de 50 anos, além daqueles com histórico da
doença em parentes próximos, como pai, irmão ou filho.

Novembro Azul na JFCE

Subseção de Itapipoca

XIII Semana Nacional da Conciliação
A Central de Conciliação da JFCE encerrou,
no último dia 9 de novembro, a XIII Semana
Nacional da Conciliação, promovida pelo
CNJ. As audiências de conciliação
ocorreram de maneira simultânea,
conciliando processos referentes a matérias
habitacionais e comerciais envolvendo a
Caixa Econômica Federal (CEF), alcançando,
inclusive, as unidades no interior do Estado,
por videoconferência, como as Subseções
de Juazeiro do Norte e Crateús. Durante a
ação, a Central atingiu o índice de 70% de
acordos, perfazendo um total arrecadado
na ordem de R$ 700.376,98.
Embora oficialmente concluída, a JFCE
prorrogou a Semana Nacional da
Conciliação até o dia 23/11, agora,
envolvendo exclusivamente processos
referentes à matéria comercial em
tramitação nas Subseções de Limoeiro do
Norte, Tauá, Sobral, Iguatu, Quixadá e
Itapipoca.
Em Fortaleza também estão previstas, para
o intervalo de 19 a 23/11, audiências para
conciliações específicas entre o Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do
Ceará (CREA-CE) e os profissionais a ele
vinculados.

Subseção de Limoeiro do Norte

Equipes da JFCE e da CEF

Subseção de Sobral

Subseção de Limoeiro do Norte

Mutirão em Itapipoca
A 27ª Vara Federal, estabelecida na Subseção de Itapipoca,
realizou, entre os dias 06 e 09/11, o Mutirão de Audiências de
instrução e julgamento de processos previdenciários. Dos 840
processos levados a instrução e julgamento, 271 resultaram em
acordos. Durante esses quatro dias de mutirão, as audiências
foram presididas por sete magistrados: Marcelo Sampaio (27ª
Vara Federal); Felipe Turini (27ª Vara Federal); André Luiz
Cavalcanti Silveira (14ª Vara Federal); Ciro Benigno Porto (25ª
Vara Federal); Daniel Guerra Alves (22ª Vara Federal); Lucas
Mariano Cunha Aragão de Albuquerque (17ª Vara Federal) e
Rafael Chalegre do Rego Barros (16ª Vara Federal).

Leilão de bens em Tauá
A 24ª Vara da JFCE, localizada em Tauá,
realizará leilão público virtual no dia 20/11, por
intermédio do site especializado
www.willianleiloes.com.br. Os lances
eletrônicos podem ser realizados até às 11h do
dia do leilão.
Os itens da oferta pública foram penhorados em
ações que tramitam na referida Unidade
Judiciária. Entre eles, estão automóveis, motos,
imóveis e equipamentos.
Havendo bens não arrematados, acontecerá
uma segunda hasta no dia 23/11. Na primeira
data serão aceitos lances respeitado o limite
mínimo do valor da avaliação. Já na segunda
data, os bens não arrematados no 1º Leilão
poderão ser adquiridos por valor inferior ao da
avaliação, respeitado o limite mínimo de 50%.

