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Aniversariantes

SEGUNDA

Um litro de óleo polui cerca de 
10 mil litros de água limpa. Faça 

a sua parte: não despeje o resí-
duo no ralo da pia da cozinha.

Meio Ambiente

Juíza Federal Danielle 
Macedo Peixoto de Carvalho
SJCE

Caio Lima Ferreira
Orçamento e Finanças
Mayra Gonçalves de Souza
Distribuição

Dia da Relatividade

O presidente do 
TRF5, desembar-
gador federal Luiz 
Alberto Gurgel 
de Faria, inaugura 
esta semana, as 
novas Subseções 
Judiciárias da 
Justiça Federal em 
Pernambuco. Na 
quinta-feira (17), 
a 28ª Vara será 
inaugurada em Ar-

coverde. Dia 18, próxima sexta-feira, será a 
vez de Jaboatão dos Guararapes (29ª e 30ª 
Varas). A Subseção de Arcoverde está locali-
zada no KM-258 da Rodovia BR-232, bairro 

Presidente do TRF5 inaugurará 
novas Varas Federais da JFPE

de Jardim Planalto. A Subseção de Jaboatão 
fica na Av. Ayrton Senna da Silva, 3835, Pie-
dade. A juíza federal Daniela Zarzar assume 
a titularidade da 28ª Vara, enquanto os ma-
gistrados Georgius Luis Argentini Principes 
Credídio e José Baptista de Almeida Filho 
Neto passam a dirigir as 29ª e 30ª Varas 
Federais respectivamente. O evento cumpre 
a Lei nº 12.011/09, conforme a Resolução 
nº 102/10 que determina a construção de 
230 varas federais em diferentes capitais 
e municípios do Brasil, com o objetivo de 
proporcionar a interiorização da Justiça. Na 
Seção Judiciária de Pernambuco está previs-
ta a criação de 14 novas unidades até 2014, 
em diversas cidades, entre as quais Recife, 
Garanhuns e Serra Talhada.

A 9ª Vara Federal, sediada em Caicó, 
ganhará uma nova estrutura, garantindo 
à população seridoense um espaço que 
permitirá maior conforto a juízes, ser-
vidores e jurisdicionados.  A ampliação 
está em sua fase final e ganhará salas es-
pecíficas para Secretaria Administrativa, 
Juizado Especial e ainda um novo gabi-

nete de juiz. A inauguração está marcada 
para às 10h do dia 24 de março. Para o di-
retor do Foro do Rio Grande do Norte, juiz 
federal Ivan Lira, a ampliação da 9ª Vara é 
reflexo do próprio crescimento da região.  
“O movimento na Justiça Federal no Seridó 
cresceu tanto que se fez necessária a con-
siderável ampliação do nosso fórum”.

Vara em Caicó (RN) passa por ampliação

A 10ª Vara da Justiça Federal em 
Campina Grande, privativa das exe-
cuções fiscais e processos tributários, 
divulgou quinta-feira (10), o balanço 
da IX Semana de Conciliação Fiscal, 
realizada de 28 de fevereiro a 4 de março. 
De 105 executivos fiscais, foram realizados 
78 acordos judiciais e/ou administrativos, 
totalizando um percentual de êxito corres-
pondente a 74,28%. Segundo o diretor de 
Secretaria, Marconi Araújo, apenas 27 audi-
ências não atingiram o objetivo desejado, 
“15 das quais em face de ausência da parte 
executada. Apenas 12 devedores que com-
pareceram à audiência de conciliação deixa-
ram de fazer acordo, o que deverá provocar 
a penhora de bens e valores”.

10ª Vara Federal (PB) 
divulga resultado da 
Conciliação Fiscal

A Defensoria Pública da União em Ala-
goas (DPU/AL) abre inscrições para pre-
enchimento de cadastro de reserva para 
estagiários de Direito no turno matutino. 
Os requerimentos de inscrição deverão 
ser encaminhados até as 16h do dia 15 
de abril próximo. A data de aplicação da 
prova será divulgada oportunamente no 
site www.dpu.gov.br.

Vigilantes do Peso

Defensoria Pública

A JFAL abre inscrições para estágio na 
área de Informática, de hoje (14) até 23 
de março de 2011. O candidato deverá 
preencher a ficha de inscrição disponi-
bilizada no site da Seção Judiciária de 
Alagoas (www.jfal.jus.br/concursos) e, em 
seguida, apresentá-la com a documenta-
ção exigida na Secretaria do Concurso.

Informática

Estágios em Alagoas

O TRF5, preocupado com a saúde de seus 
servidores, inicia, através do Setor de Apoio 
ao Bem Estar e Qualidade de Vida, a par-
tir da segunda-feira (21), às 11h, mais uma 
série de reuniões do Vigilantes do Peso. O 
evento acontecerá até sexta-feira (25), na 
Sala da Turma Norte desta Corte. Será apre-
sentado programa direcionado para o bem 
estar e reeducação alimentar das pessoas. 
Informações no ramal 9462.


