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Carnaval 2011

A servidora Angélica Azevedo de Oliveira, 
técnica Judiciária, da 22ª Vara Federal 

em Recife (Execução Fiscal) informa seu 
interesse em fazer permuta  para João 

Pessoa(PB). Telefones: 83-99529562, 
81-92433726 ou maria.angelica@jfpe.jus.br; 

maao.1978@gmail.com.

Permuta

Dia do Ferroviário

O presidente do 
Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª 
Região (TRF5), 
desembargador 
federal Luiz Al-
berto Gurgel de 
Faria e o diretor 
do Foro da Jus-
tiça Federal em 
Alagoas (JFAL), 
juiz federal Pau-

lo Machado Cordeiro, lançam hoje, às 10h, 
a pedra fundamental para a construção da 
sede própria da Justiça Federal em União 
dos Palmares, da Subseção Judiciária - 8ª 
Vara Federal - que abrange cerca de 10 
municípios da Zona da Mata alagoana.  
Segundo o diretor do Foro da JFAL, a sede 

própria garantirá maior eficiência da juris-
dição em toda a região. “A obra atende ao 
interesse público e à finalidade da Justiça, 
com uma expectativa de dobrar a deman-
da de processos locais”, afirma ao destacar 
que a sede própria significa a consolidação 
definitiva da Justiça Federal na região da 
Mata Norte de Alagoas. Além da geração 
de empregos diretos com a construção, a 
interiorização da Justiça Federal ajuda a 
movimentar economicamente as cidades, 
sobretudo por meio das ações previden-
ciárias dos Juizados Especiais Federais. O 
prédio da Subseção Judiciária de União dos 
Palmares terá 1.687 m2 de área construída. 
O prazo é de 240 dias para conclusão dessa 
primeira etapa, mas a administração da JFAL 
vai trabalhar para que essa fase da obra seja 
concluída em seis meses. 

Luiz Alberto Gurgel lança pedra 
fundamental de União dos Palmares

Varas da Seção Judiciária de Pernambuco 
que funcionam no bairro do Jiquiá estarão 
sob inspeção durante o mês de março.  
Segundo o cronograma, na 3ª Vara Federal 
as atividades acontecerão de 14 a 18 de 
março, na 4ª Vara será no período de 28 

de março a 1º de abril, as 5ª e 11ª Varas, de 
14 a 18 de março; 2ª e 7ª Varas, de 21 a 25 
de março. Durante os períodos da inspeção 
anual  ficam suspensos os prazos proces-
suais. Somente medidas para evitar pereci-
mento de direito poderão ser adotadas.

Varas Federais da SJPE terão inspeção anual

Os Papangus do carnaval de Bezerros são 
uma tradição centenária. Há várias ver-
sões sobre a origem desses personagens. 
Uma delas fala que a origem dos Papan-
gus data de 1881. Começou com uma 
brincadeira de familiares dos senhores de 
engenhos, que saiam mascarados, mal 
vestidos, para visitar amigos nas festas 
de entrudo – antigo carnaval do século 
XIX – e comiam angu. Por isso, as crian-
ças passaram a chamar os mascarados de 
papa-angu.

Papangus 
de Bezerros

A Divisão da Folha de Pagamento 
informa que foi renovado o contrato 
com a Sulamérica por mais 12 (doze) 
meses, com a aplicação de desconto 
de 5% sobre os valores atualmente 
vigentes. A Divisão comunica que o 
prazo de migração será até o dia 15 
de março. O servidor que desejar efetuar 
migração entre os planos deve enviar um 
e-mail para dgaguiar@trf5.jus.br.

TRF5 renova contrato 
com a Sulamérica 

O servidor Marconi Pereira de Araújo, di-
retor de Secretaria da 10ª Vara Federal, em 
Campina Grande(PB), foi o vencedor do 
Concurso de slogan relativo à Gestão Socio-
ambiental e ao cumprimento da Meta 6 do 
CNJ, promovido pela SJPB. O slogan vence-
dor foi “Seja enérgico, jamais cruel: Econo-
mize energia, telefone, água, combustível 
e papel!”. O slogan vencedor será ilustrado 
por logomarca e adotado na campanha da 
Gestão Socioambiental e no cumprimento 
da Meta 6 do CNJ. O prêmio consiste em 
uma inscrição para participar de evento so-
bre tema inerente à Administração Pública 
e/ou ao Poder Judiciário, em qualquer esta-
do brasileiro.

Servidor da 10ª Vara(PB)
vence concurso de slogan


