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Dia Nacional do
Doador de Sangue

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)
A 9ª Vara da Justiça Federal
no Ceará realiza hoje, a partir
das 13h, a primeira praça do
quarto leilão judicial de 2008.
A segunda praça está
marcada para o dia 9 de
dezembro. No edital do leilão
constam bens imóveis,
móveis, máquinas e
equipamentos, relativos a
processos de execução
fiscal. Os imóveis estão
avaliados entre R$ 42 mil e 4
milhões, os veículos variam entre R$
14,2 mil e 43 mil e os móveis variam
entre R$ 100 e R$ 115,2 mil. De acordo

JFCE realiza hoje primeira
praça de leilão judicial

Os Juizados
Especiais
Federais de
Pernambuco
estão
selecionando
conciliadores
para atuar nas
14ª, 15ª e 19ª

Varas. Ao todo serão escolhidos 10
conciliadores por Vara. Para se inscre-

ver, além do currículo é preciso apre-
sentar cópias autenticadas do Diploma
(Direito) ou comprovante de matrícula
da instituição superior reconhecida pelo
MEC, cédula de identidade e CPF. O
ofício de conciliador terá duração de
dois anos. As inscrições devem ser
feitas até o dia 03 de dezembro, das
12h às 18h, de segunda a sexta-feira, na
Seção Judiciária de Pernambuco, no
Jiquiá. Informações: www.jfpe.jus.br.

JEFs de Pernambuco selecionam conciliadores

Hoje, das 9h às 12h e das
13h30 às 17h, a equipe da
Fundação Hemope estará
na DAMS (Anexo III)
fazendo coleta de
sangue. Na ocasião,
um médico do Hemope vai estar no
local para tirar as dúvidas em relação
às situações que impedem a doação.
Promovida pelo Comitê
Socioambiental do TRF5 com apoio
da Caixa Econômica Federal, a
campanha tem o objetivo de lembrar o
Dia Nacional do Doador de Sangue,
além de sensibilizar os servidores
sobre a importância da doação. Para
doar, é preciso ter entre 18 e 65 anos,
boa saúde, peso acima de 50 quilos.
O doador deve estar bem alimentado
e levar um documento de
identificação. Informações pelo ramal
9296 ou 0800-0811535.

Hemope faz coleta de
sangue hoje no TRF5

com o juiz federal George
Marmelstein (titular da 9ª
Vara), será admitido o
parcelamento dos valores
das arrematações nos
processos em que a
Fazenda Nacional for parte
exeqüente em até 20
prestações quando a
arrematação for superior a
R$ 15 mil. A lista dos bens e
as condições para a
arrematação podem ser

conferidas no edital do leilão. Mais
informações: (85) 3391-5921 ou
www.jfce.jus.br.

Até a próxima quinta-feira, das 14h30 às
16h, o Setor Médico e de Assistência à
Saúde Ocupacional da Justiça Federal
na Paraíba (JFPB) promove a Semana
de Saúde Nutricional. Na programação
constam palestras sobre os benefícios
de uma alimentação equilibrada e a prá-
tica de exercícios regulares. O evento
tem o apoio da Associação dos Servi-
dores da Justiça Federal (Asserjufe/PB).

JFPB realiza Semana
de Saúde Nutricional

Entre os dias
28 e 30 des-
te mês, a 23ª
Vara da Justi-
ça Federal
em Pernam-
buco (JFPE),
em Garanhuns, realiza um mutirão de
audiências para dar maior celeridade aos
processos em tramitação. Onze juízes
federais das Seções Judiciárias de Per-
nambuco e Alagoas, além de procurado-
res do INSS e do Ministério Público
Federal participam do evento. A previsão
é de que, durante os três dias, sejam
realizadas uma média de 660 audiências.

Vara Federal em
Garanhuns realiza
mutirão de audiências

George
Marmelstein


