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Central de Conciliação realiza mutirões
A Central de Conciliaçã o da JFCE comemora os bons resultados obtidos no ú ltimo Mutirã o de
Audiê ncias de Conciliaçã o do Sistema Financeiro de Habitaçã o, promovido pela Caixa Econô mica
Federal (CEF), que, previamente planejado para o perıo
́ do de 22 a 25 de maio, se estendeu até o dia
28. Ao todo, 211 audiê ncias foram realizadas, das quais 77% resultaram em acordos. Segundo
vá rios participantes, as audiê ncias de conciliaçã o contribuıŕam com a resoluçã o de pendê ncias que
nem sempre sã o possıv́eis ajustar junto à instituiçã o inanceira.
Durante a açã o, o banco ofereceu diversas opçõ es para quitaçã o de dıv́idas como o uso do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), a incorporaçã o de valores e o reagendamento de dıv́ida. A
açã o foi acompanhada com interesse pela mıd
́ ia local.
JUAZEIRO - Nesta semana, de 04 a 08/06, é a Subseçã o de Juazeiro do Norte que recebe o mutirã o
de audiê ncias de conciliaçã o do Sistema Financeiro de Habitaçã o, enquanto, em Fortaleza, no
mesmo perıo
́ do, a Central de Conciliaçã o da JFCE atua na conciliaçã o de processos relacionados ao
Conselho Regional de Contabilidade (CRC).

Audiência discute Capacitação em alta

instalação de usinas

A constante atenção ao aperfeiçoamento de
servidores e magistrados é marca da JFCE. Nas
últimas semanas, magistrados participaram de
minicurso promovido pela ESMAFE sobre os
aspectos civis do sequestro internacional de
crianças. Já servidores tiveram a oportunidade de
se aperfeiçoar no uso do Sistema SEI. A JFCE foi
palco também da discussão sobre a defesa dos
direitos humanos da criança e do adolescente, que
foi aberta ao público em geral.

JFCE EM IMAGENS

No último dia 28/5, a JFCE realizou audiência
pública para tratar do fornecimento e instalação
de Sistemas de Micro e Minigeração de Energia
Solar Fotovoltaica ON-GRID. Após a abertura do
Diretor do Foro, juiz federal Eduardo Vilar, o ato
foi conduzido pelo Supervisor de Licitações, Elias
José de Souza, e contou com a participação do
corpo técnico da JFCE e demais órgãos que
participarão da licitação.
Na oportunidade, as empresas Fotaic, Solar Fast e
SouEnergy apresentaram questionamentos e
sugestões para o Termo de Referência, que serão
avaliados e divulgados no relatório técnico a
respeito das contribuições recebidas.

Servidores de Limoeiro recebem
capacitação em brigada de
incêndio

Campanha de vacinação contra a
Influenza na subseção de Juazeiro
do Norte

MUSEU
Palco de exposições de fotograas
e também de cursos e palestras sobre
a oitava arte, o Museu da Fotograa Fortaleza, completou um ano de
existência. Ele abriga um dos maiores
acervos de fotograa do Brasil, até
então recluso ao olhar do público.
São mais de 2 mil peças incluindo
nomes históricos e artistas
contemporâneos.

SERVIÇO
Museu da Fotografia
Onde: Rua Frederico Borges, 545 - Varjota
Funcionamento: Quarta a Domingo, das 12h às 17h
Quarta a entrada é gratuita
Telefone: (85) 3017.3661
Preço: R$ 10 (inteira) e R$ 5,00 (meia)

Realizada primeira reunião do
ano com os Diretores de
Secretaria e de Núcleo da JFCE

Brigadistas de Juazeiro do Norte
passam por treinamento teórico
e prático

