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Aniversariantes
Juíza Federal Nilcéa Maria 
Barbosa Maggi
SJPE

Artur José Lopes Filho
Seção de Licitação
Sílvio Barros Joaquim de Lima
Subsecretaria de Apoio Especial
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Dia do voo inaugural 
do Concorde

O desembargador federal Luiz Alberto Gur-
gel afirmou ontem, durante o lançamento 
da pedra fundamental para construção da 
sede da Justiça Federal em União dos Pal-
mares, que “num passado não tão distante, 
a Justiça Federal estava instalada apenas 
nas capitais da 5ª Região, com poucas Varas 
distribuídas nos demais municípios. Em Ala-
goas, chegou em 2004 em Arapiraca e em 
2008 a União dos Palmares, cuja sede pró-
pria vai permitir maior comodidade à po-
pulação. É a Justiça Federal chegando mais 

próxima ao cidadão”, destacou. O diretor 
do Foro da JFAL, juiz federal Paulo Macha-
do Cordeiro lembrou que o lançamento da 
pedra fundamental é a fixação do compro-
misso da construção do prédio próprio da 
Justiça Federal em União dos Palmares, com 
obras já em andamento. “Queremos inaugu-
rar essa sede ainda este ano. Trata-se de um 
centro de prestação jurisdicional com ampla 
estrutura para melhor atender à população”, 
ressaltou Paulo Cordeiro. O diretor do Foro 
da Subseção Judiciária de União dos Palma-

Presidente destaca importância da 
Vara Federal em União dos Palmares

O presidente do 
Tribunal Regional 
Federal da 5ª Re-
gião, desembar-
gador federal Luiz 
Alberto Gurgel de 
Faria, e o diretor 
em exercício do 
Foro da Seção 
Judiciária de Ser-
gipe, juiz federal 
Edmilson da Silva Pimenta foram recebi-
dos pelo diretor-presidente da Infox, Jorge 

Luiz Alberto Gurgel visita Infox

res, juiz federal titular da 7ª Vara, Rubens de 
Mendonça Canuto Neto, lembrou a exce-
lente estrutura da nova sede a ser erguida 
em dois pavimentos, para melhor atender 
ao município e as outras cidades da Zona 
da Mata alagoana.

Santana e pelos dire-
tores Mauro Jachi-
noski e Wiliam Alves, 
em sua sede matriz, 
numa visita de cor-
tesia e agradecimen-
to pela parceria de 
sucesso no decorrer 
de seu mandato, 
obtendo reconheci-
mento nacional com 

a implantação do PJe – Processo Judicial 
Eletrônico, desenvolvido pela Infox.

As apresentações do Boi do Carnaval são 
um dos pontos altos da folia em Alagoas. 
Os Bois, que são confeccionados a partir 
de diversos materiais e geralmente são 
brilhantes e coloridos, representam suas 
comunidades e mostram  sua evolução 
e adereços em concursos realizados por 
todo o Estado. O Boi de Carnaval tem ori-
gem no período colonial, nas festividades 
da casa grande e das senzalas, e surgiu 
da necessidade de alegrar os morado-
res, uma vez que o carnaval da região era 
pouco movimentado.

Ato do presidente do TRF5, desembargador 
federal Luiz Alberto Gurgel de Faria  estabe-
lece que o expediente desta Corte na sexta-
-feira (4) será das 8 às 12h. Também fica 
suspenso o expediente do dia 9, quarta-
-feira de cinzas, para o TRF5 e Seções Judi-
ciárias vinculadas. São ressalvados os casos 
dos servidores que trabalham no regime 
de plantão e caberá a cada desembargador 
a fixação do horário dos seus gabinetes. 
No mesmo ato são cientificadas as Seções 
Judiciárias, as Procuradorias, a Defensoria 
Pública e a OAB/PE.

Expediente do TRF5 
durante o Carnaval

Conhecendo o Carnaval 
de Alagoas

Já está disponível na Intranet o comprovan-
te de rendimentos, relativo ao ano base de 
2010, para declaração do Imposto de Renda 
Pessoa Física de 2011.   

Imposto de Renda 2011
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