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 Presidente do Tribunal 
Regional Federal da 5ª 
Região - TRF5, desembar-

gador federal Paulo Roberto 
de Oliveira Lima, e o diretor 
do Foro da Justiça Federal em 
Alagoas, Paulo Machado Cor-
deiro inauguraram, na última 
sexta-feira (2/03), a 11ª Vara 
Federal da Seção Judiciária de 
Alagoas, no município de San-
tana do Ipanema, sertão alagoano, 
e a 10ª Vara Federal em Arapiraca, 
no agreste. Em Santana do Ipane-
ma, é a primeira vez que a Justiça 
Federal chega à região, benefi-
ciando cerca de 400 mil sertane-
jos. “Não é favor instalar a Justiça 
Federal em Santana do Ipanema, 

Justiça Federal em Alagoas ganha duas novas Varas

um município que se fez mere-
cedor. E o que as pessoas vão 
conquistar aqui é direito delas, 
não favor da Justiça Federal, 
pois já chegamos aqui devendo a 
esse povo”, destacou o Presidente 
do TRF5, desembargador federal 
Paulo Roberto de Oliveira Lima.

Arapiraca - Com jurisdição sobre 
25 municípios do agreste alagoa-
no, a 10ª Vara Federal de Arapira-
ca vai receber mais de 7 mil pro-

cessos que tramitavam na 8ª Vara 
Federal de Arapiraca. De acordo 
com o presidente do TRF5, a 8ª 
Vara é hoje uma das mais frequen-

O Dia Internacional da Mulher 
está se aproximando e o TRF5 
não podia deixar de homena-
gear o prestigiado público fe-
minino da Corte. O Núcleo de 
Cerimonial e Relações Públicas 
preparou, para esta quinta-
-feira, 8 de março, uma tarde 
de confraternização e informa-

Os ciclistas 
têm encon-
tro marcado 
no Marco 
Zero, no 
próximo 
domingo dia 
11/3. Nessa 
data, a Se-
cretaria de 
Turismo do 
Recife pro-
move mais 
uma edição 
do passeio ciclístico “Conheça o 
Recife Pedalando”, que vai per-
correr os principais bairros e pon-
tos turísticos localizados no cen-
tro do Recife. O evento contará 
com ambulância, carro de apoio 
e guia de turismo. Para participar, 
além da inscrição prévia é preciso 
levar um pacote de leite em pó. 
Informações e inscrições pelo 
telefone (81) 3355-8847.

Conheça o Recife 
Pedalando

tadas de Alagoas, com mais pro-
cessos em tramitação que muitas 
de Maceió. “Implantar a Justiça 
Federal em Arapiraca, à época 
com a 8ª Vara, foi uma decisão tão 
acertada que já se mostra insufi-
ciente. Não à toa, em 2013 volta-
remos aqui para instalar mais uma 
vara”, avisa. E complementa: “com 
a inauguração da 11ª Vara Federal 
de Santana do Ipanema, a capaci-
dade de julgamento da Subseção 
Judiciária de Arapiraca quadru-
plicou, pois tiramos de Arapiraca 
os 22 municípios que agora estão 
sob a jurisdição de Santana do 
Ipanema e dotamos a Subseção 
de mais uma vara (a 10ª)”.

ção, com a realização da palestra 
“Como deixar minha pele mais 
bonita? Procedimentos estéticos 
em Dermatologia”, ministrada pela 
Dra. Fabiana Kovacs, do Núcleo 
de Assistência à Saúde (NAS). O 
enfoque será nos cuidados com 
a pele e os procedimentos estéti-
cos em dermatologia, como o uso 

de botox e 
preenchimen-
tos faciais. O 
evento come-
ça às 16h, na 
Sala das Tur-
mas. Logo após, será servido um 
lanche em comemoração a data. 
A Associação dos Servidores da 

Justiça Federal (Asserjufe) tam-
bém distribuirá rosas para as 
mulheres.

Dia da Mulher tem comemorações no TRF5

Santana do 
Ipanema

Arapiraca

(+ Leia mais no Portal do TRF5: www.trf5.jus.br)


