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Dia do Padre

olenidade con-
corrida. Mais de 
200 pessoas, en-

tre advogados, juízes 
estaduais e federais, 
autoridades muni-
cipais, vereadores, 
representantes do 
Ministério Público Fe-
deral, promotores e 
cidadãos comuns se 
posicionaram sob o 
sol de Tauá para prestigiar a inau-
guração da sede definitiva da 24ª 
Vara Federal, em Tauá (CE), reali-
zada ontem. A inauguração é em 
cumprimento à Lei nº 12.011/09, 
que determina a interiorização da 
Justiça Federal. Além da 24ª Vara, 
o presidente do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região - TRF5, de-
sembargador federal Paulo Rober-
to de Oliveira Lima, vai inaugurar 
a 22ª Vara, em Crateús, e a 27ª, 
em Itapipoca. Todas ficam no in-
terior do Ceará. Sob a titularidade 
da juíza federal Gisele Alcântara, a 
24ª Vara tem competência plena 
(causas cíveis, criminais e de exe-

cução fiscal) para julgar processos 
dos 260.593 habitantes de Aiua-
ba, Arneiroz, Catarina, Mombaça, 
Parambu, Pedra Branca, Quiteria-
nópolis, Senador Pompeu e Tauá. 
“Este prédio é de todos os taua-
enses e cearenses que aqui terão 
o lugar próprio para a solução 
de suas lides”, garantiu a titular 
durante seu discurso de inaugu-
ração da sede. O Diretor do Foro 
da Justiça Federal no Ceará, juiz 
federal Leonardo Resende Mar-
tins, lembrou os desafios que se 
impuseram na sua gestão: a in-
teriorização da Justiça Federal e 
a informatização dos processos. 

“Com a interiorização, cumprimos 
o desafio de estar mais próximos 
do cidadão. E a informatização já 
uma realidade nos serviços judi-
ciais que prestamos. Essas duas 
conquistas fazem com que os 
cidadãos usufruam mais e mais 
dessa justiça, para que a nossa 
terra seja cada vez mais justa, so-
lidária e fraterna”. O presidente do 
TRF5 contou que, antes de iniciar 
a jornada de inaugurações no in-
terior do Ceará, realizou algumas 
pesquisas sobre os municípios-se-
de, na tentativa de entender o por 
quê da escolha daqueles lugares. 
“Confesso que nenhuma informa-
ção foi tão significativa quanto es-
tar aqui, ser recepcionado por um 
prato de carneiro, convidado para 
almoçar na casa das pessoas, fa-
zer um reconhecimento dos servi-
ços públicos oferecidos na cidade. 
Mais do que o desenvolvimento 
ou a posição geográfica, o que faz 
Tauá ser merecedora desta vara 
que agora inauguramos é o amor 
à terra, o desejo que o tauaense 
tem de progredir”, elogiou.

Mais de 200 pessoas prestigiaram a
inauguração da 24ª Vara, em Tauá (CE)

Ontem, a Subsecre-
taria de Infraestrutu-
ra e Administração 
Predial (SIAP), em 
parceria com a Se-
ção de Reprografia, 
doaram 3.734,5 kg 
de papel triturado 
para reciclagem. A 
ação faz parte da cultura de respei-
to e valorização do meio ambien-
te, implantada no TRF5. O papel 
será encaminhado para a empresa 
Planeta Limpo Recicláveis, onde 
será prensado e vendido para a 

empresa Ondunor-
te. Toda a renda 
arrecadada será 
encaminhada para 
a ONG Morada e 
Cidadania e, pos-
teriormente, re-
vertida para ações 
sociais na Comu-

nidade do Pilar. O volume doado 
corresponde a 2.712,8 kg de papel 
A4, 463,1kg de papelão, 264,2 kg 
de papel colorido, 108,7 kg de re-
vista e 185,7 kg de jornal, totalizan-
do 3.734,5 kg de papel triturado.

Medalha do TRE/PE 

TRF5 doa 3.734,5 kg de papel para reciclar

Os desembargadores federais Lázaro Guimarães e Paulo Gadelha re-
ceberam terça-feira (2), no TRE/PE, a Medalha do Mérito Eleitoral Frei 
Caneca – Classe Ouro.
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