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SEGUNDA

TRF5 é o você
D

Maria do Socorro Vieira de M. Gusmão
Seção de Informações Processuais
Andréa Carvalho de Mello Rego
Divisão da 1ª Turma
Laurineide Almeida Godói
Secretaria Judiciária
Anastácia Barros de Figueiredo
Gab. Des. José Maria Lucena
Letícia Nogueira Cox
Gab. Des. Manoel Erhardt
Elisete Maria do Nascimento
SOSERVI/Limpeza 

e um lado, 
Olinda com 
sua Cidade 

Alta e seus mos-
teiros seculares; 
do outro, Recife 
com seus arra-
nha-céus, rios e 
praias. Essas são 
as cidades que o 
restaurante Terra-
ço Buonafina, lo-
calizado no 16º andar do TRF5, homenageia 
na sua decoração, composta por diversos 
elementos da cultura pernambucana - uma 
maneira encontrada pelo espaço para reve-
renciar os lugares que todos os dias presen-
teiam seus clientes com uma vista incrível. 
Mas não é só: o restaurante que alimenta os 
olhos e a alma também desperta o paladar 
(e a gula!) e alimenta o corpo. Shirley Buo-
nafina Couto, proprietária, diz que o menu 

possui uma grande 
variedade de pratos, 
indo da comida ca-
seira à internacional:  
sarapatel de bode, 
feijoada comple-
ta, paella e coq au 
vin; passando pe-
las saladas e pelos 
pratos vegetarianos. 
O passeio gastronô-
mico se encerra no 

balcão de sobremesas, que conta com mais 
de 20 opções de tortas, além de salada de 
frutas.

Maria Dulce de Moraes, conhecida como 
Dona Dulce, trabalha há 16 anos no TRF5. 
Hoje, ela está como auxiliar de serviços 
gerais no 14º andar, onde ficam os gabi-
netes dos desembargadores federais Pau-
lo Roberto de Oliveira Lima e José Maria 
Lucena - com os quais ela desenvolveu 
uma relação de cuidado e carinho mútuo. 
Ela adora passear no shopping com o 
marido e ouvir músicas de Djavan e Elton 
John; diversões que a ajudam a diminuir 
as saudades da terra natal, Serra Talhada. 
“Sinto falta da família, mas a companhia 
dos amigos do Tribunal ajuda a diminuir 
a saudade”. Dona Dulce também gosta 
de futebol. Durante os dois anos em que 
trabalhou no gabinete do desembargador 
Paulo Roberto de 
Oliveira Lima, atual 
presidente do TRF5, 
sempre travava con-
versas animadas 
com ele sobre o de-
sempenho de seus 
times, visto que ela 
torce pelo Náutico e 
ele, pelo Corinthians.

Uma serratalhadense no Tribunal
A sabatina ao de-
sembargador federal 
Lázaro Guimarães, 
indicado no mês 
passado pelo Pleno 
do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) para 
integrar o Conselho 
Nacional do Ministé-
rio Público (CNMP), 
será realizada amanhã no Senado. Para ser 
nomeado pela presidente da República, Dil-
ma Rouseff, é preciso a aprovação na referida 
casa legislativa. Baiano, Lázaro Guimarães 
começou a vida profissional na área jurídica 
como promotor de justiça da Comarca de 
Mutuipe, na Bahia. Também foi juiz federal. 
Atualmente, é o desembargador mais antigo 
desta Corte e está no TRF5 desde a sua criação. 

Lázaro Guimarães 
será sabatinado 
pelo Senado

Terminam no próximo dia 31 as inscrições 
para a 8ª edição do Prêmio Innovare, que tem 
como tema “Justiça e Inclusão Social”. Os inte-
ressados podem se inscrever e obter informa-
ções sobre categorias e premiações no site do 
Instituto: www.premioinnovare.com.br.  

Últimos dias para inscrição 
no 8º Prêmio Innovare

Satisfação - Instalado no TRF5 desde que 
venceu uma licitação, o Terraço Buonafina 
é vinculado à SIAP (Subsecretaria de In-
fraestrutura e Administração Predial), que 
a cada dois meses aplica uma avaliação 
com os clientes, na qual alcança uma mé-

dia de 90% de satisfação. Possui 
13 funcionários, entre garçons, 
cozinheiras, nutricionistas, cha-
peiros, saladeiras e atendentes. E 
a proprietária avisa: “os clientes 
têm total liberdade para elogiar 
e criticar, pois minha intenção é 
agradar a todos”.

Restaurante Buonafina: 
prato principal é a diversidade
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