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Multifort Segurança
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Menor-aprendiz

Dia do Salva-Vidas

Justiça Federal

agiliza processos

em Itabaiana (SE)

Presidente visita obras do Anexo IV

Dica de Lazer

Pratos do Dia

Durante o recesso, o restaurante

Talher de Prata funcionará no horário

normal, com buffet à base de

grelhados e saladas, das 11h30 às

15h para almoço e das 15h às 18h

para lanche.

A presiden-
te do TRF/
5ª Margari-
da Cantarelli
fez visita de
inspeção às
obras de
reforma do
edifício-
sede do
Anexo IV
do Tribunal,
na Praça
Tiradentes.
Acompanhada pelo
arquiteto Fernando
Guerra e
assessores da
Presidência, a
magistrada
conheceu o
moderno elevador
já instalado e as
instalações do
foyer, com sua
passarela suspensa por cabos de aço,
num projeto arquitetônico arrojado. O que
mais chamou a atenção da presidente do
Tribunal foram os espaços reservados
aos janelões de vidro com cinco metros
de altura, que descortinam a copa das
árvores da Praça Tiradentes. No novo
Anexo funcionará toda a parte
administrativa do TRF/5ª, incluindo os
setores médico, de licitação e controle

interno, além
da Diretoria
Geral e salas
de reunião. A
iluminação do
prédio contará
basicamente
com luz solar,
prevendo
maior redução
no consumo

de energia.
Localizado
em frente
ao edifício-
sede
Ministro
Djaci
Falcão, o
novo Anexo
do Tribunal
terá
também
janelas tipo
seteiras,

utilizadas nas edificações militares
do Recife dos Séculos XVI e XVII.
Esta foi a forma encontrada pelos
arquitetos para que as linhas
arquitetônicas da nova edificação
não agridam a estética do conjunto
arquitetônico do bairro histórico.
De acordo com Fernando Guerra,
as obras estarão concluídas até o
final de janeiro.

Instalada em 27 de fevereiro, a 6ª
Vara Federal da Seção Judiciária de
Sergipe teve sua competência ampli-
ada a partir de 11 de junho, com a im-
plantação do Juizado Especial Fede-
ral Adjunto na Subseção Judiciária de
Itabaiana. Naquela oportunidade,
1320 feitos foram redistribuídos da 5ª
Vara Federal, sediada nessa Capital,
que se somaram às diversas peti-
ções iniciais protocoladas na Secreta-
ria da Vara, aumentando de forma
considerável o número de processos
em trâmite na Subseção. Neste con-
texto, houve um incremento do núme-
ro diário de audiências, devendo ser
destacado que nas 244 realizadas
nos meses de setembro, outubro e
novembro, foram homologados 147
acordos, o que representa um per-
centual de aproximadamente 60,25%.
Tais transações proporcionaram aos
cofres públicos uma economia na or-
dem de R$ 156.288,11 abstraídos os
valores que deixaram de ser pagos a
título de condenação em honorários
advocatícios pela Turma Recursal.
Para o próximo ano, espera-se que o
sucesso obtido com as transações
efetuadas no último trimestre seja
ampliado, possibilitando a prestação
jurisdicional de forma ainda mais
célere ao cidadão.

A trupe francesa aporta no Recife com
grandes atrações: os ilusionistas
Bouglione e Augusto Stevanovich, a
acrobata Tatiana Homiskaya, do
Bolshoi, e palhaços premiados nos
festivais de circos da Europa. Na
Fábrica do Tacaruna, (Avenida
Agamenon Magalhães) de terça a
sexta, às 20h, sábado e domingo, às
16h, 18h e 20h. Ingressos: R$ 20 e
R$ 10 (estudante).

Cirque Magique


