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O

TRF5 divulga horário de funcionamento 
durante jogos da Copa

de Abril28
SEGUNDA

Pernambuco ganha mais uma vara federal

JFSE realizará 
leilão de veículos 
automotores

Direito Eleitoral 
em debate na 
JFPE
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O presidente do TRF5, 
desembargador fede-
ral Francisco Wildo, e o 
diretor do Foro da Seção 
Judiciária de Pernambu-
co, juiz  federal Frederi-
co Azevedo, inauguram, 
amanhã, em Caruaru, a 
37ª Vara Federal, que terá com-
petência plena. A solenidade 

Diário Eletrônico da Justiça Federal da 5ª Região 
divulgou o Ato da Presidência, que dispõe sobre 

o funcionamento do TRF5 e das seis seções judiciá-
rias vinculadas, durante os jogos do Brasil na Copa do 
Mundo de 2014. De acordo com o Ato Nº 00250, do 
dia 23/04/2014, nos dias de jogos da Seleção Brasi-
leira, o TRF5 e seções judiciárias funcionarão nos se-
guintes horários: no dia 12/06, das 9hs às 15hs; e nos 
dias 17/06 (das 8 às 14h) e 23/06 (das 8 às 12h). Na 
hipótese de classificação da Seleção Brasileira para as 
fases seguintes, o horário de funcionamento durante 
os jogos realizados em dias úteis será das 9 às 15h. A 
redução de horário será compensada nos dias úteis 
subsequentes, mediante critério a ser estabelecido 
pelas chefias imediatas.

será realizada às 11h30, na Sub-
secção Judiciária de Caruaru, lo-

Hipertensão Arterial
Segundo a Sociedade Brasilei-
ra de Cardiologia, o Brasil tem 
mais de 30 milhões de hiper-
tensos e a doença é a principal 
causa de AVC e infarto do mio-
cárdio que são as enfermidades 
que mais matam no país. Um 
agravante para o diagnóstico 
da hipertensão é que ela pode 
ser silenciosa, ou seja, o indi-
víduo pode estar doente sem 
apresentar sintomas. Diabetes, 
colesterol alto, estresse, taba-
gismo, sobrepeso e sedentaris-
mo aumentam os riscos para 
a hipertensão. Hábitos saudá-
veis de vida e controle médico 
periódico ajudam a prevenir e 
controlar a doença. Você sabe 
como está a sua pressão? Infor-
me-se mais no NAS e acesse:  
http://prevencao.cardiol.br/cam-
panhas/hipertensao.asp

A Justiça Federal em Sergipe rea-
lizará, amanhã (29), às 10h, leilão 
público para alienação de veículos. 
O evento será realizado no audi-
tório do Fórum Ministro Geraldo 
Barreto Sobral,  Centro Adminis-
trativo Augusto Franco, em  Ara-
caju-SE. Vencerá o certame aquele 
que ofertar o maior lance, igual 
ou superior a avaliação dos bens 
conforme descrito no Edital. O 
Arrematante deverá efetuar paga-
mento de 30% no ato da arrema-
tação, a título de sinal, e sua com-
plementação total em até 15 dias.

calizada na Rua Professor 
Lourival Vilanova, 196, no 
Bairro Universitário. Com 
a instalação da 37ª Vara 
Federal, a Subseção Judi-
ciária de Caruaru contará 
com quatro varas, sendo 
uma delas, Juizado Espe-

cial Federal (31ª Vara), inaugu-
rado em 2011.

Estão abertas até o dia 7 de maio, 
as inscrições para o Congresso 
Brasileiro de Direito Eleitoral. O 
evento acontece no auditório da 
Justiça Federal em Pernambuco, na 
Av. Recife, 6250, no bairro de Ji-
quiá, nos dias 8 e 9/05. O congres-
so abordará a legislação vigente 
para as Eleições 2014, discutindo 
as mudanças mais recentes e a 
jurisprudência do Tribunal Supe-
rior Eleitoral. A Escola Judiciária 
Eleitoral (EJE-PE), promotora do 
evento, disponibilizará 400 vagas, 
com inscrições gratuitas pelo site: 
www.tre-pe.jus.br. Para fazer jus 
ao certificado, o participante deve 
estar presente em 3 dos 4 turnos 
do curso. Mais informações pelos 
telefones 3194-9447 e 3194-9445, 
das 12 às 19h, ou ainda pelo e-
-mail eje@tre-pe.jus.br.


