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O restaurante Terraço Buonafina (16º andar)
oferece, de segunda a quinta-feira, ceia
regional com macaxeira, inhame, cuscuz,
banana comprida e tapioca, entre outros
quitutes da culinária regional. Além disso,
o restaurante incluiu duas novas opções
no cardápio: munguzá e caldo de peixe.

Restaurante do TRF
oferece ceia regional

Entra em vigor o Código
de Defesa do Consumidor
brasileiro (1991)

Ministros do Supre-
mo Tribunal Federal
(STF) e do Superior
Tribunal de Justiça
(STJ), magistrados
e servidores da
Justiça Federal
participam, hoje e
amanhã, do
Seminário Ministro
Aliomar Baleeiro,
promovido pelo
Centro de Estudos
Judiciários do Conselho da Justiça
Federal (CEJ/CJF), em parceria com o
Tribunal e a Escola de Magistratura
Federal da 5ª Região. O ministro
Francisco Falcão (corregedor-geral da
Justiça Federal e diretor do CEJ) fará a

TRF5 sedia Seminário
Ministro Aliomar Baleeiro

abertura do
encontro, às
15h desta
quinta-feira, no
auditório do
Pleno. A
primeira
conferência,
com o tema
“Lei
Complementar
Tributária”, será
feita pelo

professor Hugo de Brito Machado
(desembargador federal aposentado do
TRF5) em mesa presidida pelo ministro
Francisco Falcão. A programação segue
na sexta-feira, com conferências pela
manhã e à tarde.

A nova Diretoria e o Conselho
Fiscal da Associação dos Juízes
Federais da 5ª Região (Rejufe)
tomam posse nesta quinta-feira, às
18h, na sede da Esmafe5. Os juízes fe-
derais Francisco Glauber Alves e Ronivon
de Aragão serão empossados presidente
e vice-presidente da instituição. Também
assumem como diretores os magistrados
Carlos Wagner Ferreira (Secretário),
André Dias Fernandes (Financeiro), Tiago
Antunes Aguiar (Administrativo) e Nagibe
Jorge Neto (Comunicação Social e Rela-
ções Institucionais), além do desembar-
gador federal Francisco Cavalcanti,
responsável pela Diretoria Social e
Cultural. O Conselho Fiscal é composto
pelos juízes Fábio Luiz Bezerra, Júlio
Coelho Neto e Francisco Barros e Silva
Neto. Os novos dirigentes estarão à frente
da Rejufe no biênio 2010/2011.

Rejufe tem nova
diretoria hoje

A Subsecretaria de Apoio Especial (SAE)
concluiu o processo de instalação de
proteção perimetral na parte frontal do
edifício-sede e do Anexo I. De acordo
com a SAE, foram instalados 11 pares
de sensores infravermelhos de barreira,
ligados diretamente a duas centrais de

monitoramento. Dessa forma, qualquer
movimento realizado junto ao equipa-
mento será acionado um alarme. Esses
equipamentos, aliados com a concertina
(cerca de arame), instalada na
retaguarda e lateral dessas instalações,
permitem a completa cobertura da área

externa do TRF5,
impedindo o
acesso indevido de
pessoas aos
prédios e
estacionamentos
desta Corte.

A Seção de Benefícios pede que os
setores do TRF5 enviem a relação
dos nomes de todos os beneficiários
da SulAmérica. A lista deverá conter
a respectiva matrícula e o tipo de
plano a que pertence (Plano Estilo I,
Especial ou Executivo). Além disso,
os servidores interessados em
migrar do plano SulAmérica Básico
(Estilo I) para o Especial precisarão
responder à enquete na Intranet,
informando o nome do titular, e-mail,
matrícula e nome dos dependentes.
Informações: 9870.
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