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Dia da Engenharia Militar

Anilza M Arruda Vieira
3ª Turma
José de Oliveira Filho
Almoxarifado

Flávio Claudevan G Amâncio
Gab. Des. Paulo Gadelha

Conceição M Reis de
Albuquerque
Administração Predial

Ivaneide Benigno da Silva
Gold Service
Sexta-feira, 31

Cristiano B de Oliveira
Multrifort Segurança

Zuleide Ferreira L Santos
TGS

Sábado, 1º
Fernando Dantas R Filho
Gab. Des. Marcelo Navarro

Bruno Leonardo L Leite
Gab. Desª Margarida
Cantarelli

Domingo, 2

Maria do Socorro S R Falcão
Gab. Des. Lázaro Guimarães

Portaria 792, de 17 de dezembro, deter-
mina a adoção de ponto facultativo ama-
nhã, neste Tribunal, em função das co-
memorações de final de ano. Na próxima
segunda-feira, 3 de janeiro, o TRF/5ª vol-
tará a funcionar de segunda a quinta, das
13h às 18h, ainda dentro do recesso. Na
sexta-feira, 7, o expediente passa a ser

normal, das 8h às 13h, quando
esta Corte estará retomando suas
atividades normais, inclusive com
julgamentos no Pleno e nas Tur-
mas. Dessa forma, o Tribunal se
antecipa à Reforma do Judiciário,
extinguindo as férias coletivas dos
magistrados,

Tribunal fecha amanhã e reabre na 2ª-feira
Napoleão Maia Filho
Desembargador Federal

A Seção de Engenharia do TRF/5ª está
concluindo os trabalhos de revisão e ma-
nutenção das 72 portas corta-fogo, insta-
ladas no térreo e nos dezesseis andares
do edifício-sede. Com a manutenção,
essas portas especiais foram reguladas
e pintadas e algumas delas tiveram pe-
ças trocadas. Além disso, as duas portas
do elevador privativo dos juízes recebe-
ram camadas de proteção anticorrosiva.

Portas corta-fogo
têm manutenção
concluída no TRF

A Seção de Engenharia deste Tribunal
concluiu os trabalhos de reforma do ba-
nheiro masculino do 11º andar do edifício-
sede. O objetivo desses trabalhos foi ins-
talar uma cabine especial para deficientes
físicos. Esse equipamento já existe no tér-
reo e no 4º andar deste TRF, mas todos
os demais andares devem ganhar essas
instalações especiais no decorrer no pró-
ximo ano.

Edifício-sede tem
instalações para os
deficientes físicos

O juiz federal José Helvesley Alves, da
13ª Vara do Ceará, atendeu pedido do
Ministério Público Federal daquele Esta-
do e decidiu suspender as multas apli-
cadas pela Autarquia Municipal de Trân-
sito, Serviços Públicos e Cidadania
(AMC). Além disso, determinou multa

diária de R$ 5 mil ao Detran por
multa aplicada pela AMC. A deci-
são judicial foi tomada porque a
AMC não estava repassando ao
Fundo Nacional de Segurança do
Trânsito os 5% das multas arreca-
dadas

Juiz federal proíbe multas de trânsito

A Comissão de Constituição e Justi-
ça do Senado aprovou proposta de
emenda ao orçamento em favor da
Justiça Federal. A proposta, no valor
de R$ 170 milhões, foi encaminhada
pelo senador Edison Lobão (PFL-
MA), presidente da CCJ. A emenda
vai para a avaliação da Comissão
Mista de Orçamento do Congresso.
Os recursos devem ser destinados
ao Projeto de Implantação do Siste-
ma Integrado de Gestão de Informa-
ção Jurisdicional da Justiça Federal,
sob a coordenação do Conselho de
Justiça Federal e do STJ. O projeto
visa à ampliação de sistemas inte-
grados entre todas as áreas da Justi-
ça Federal, de forma sistêmica.

Aprovada emenda
em favor da Justiça

Dica Cultural

O multiartista Hélder Vasconcelos se
apresenta com o grupo musical colom-
biano Imaimaná, no Teatro Armazém,
hoje, a partir das 21h. Ingressos: R$
7,00. Informações: 3424.5613.

TEATRO E DANÇA

Mostra permanente sobre a presença
judaico-holandesa no Recife. O Centro
Cultural Judaico de Pernambuco fica
no prédio onde funcionou a Sinagoga
Kahal Zur Israel. De terça a sexta-feira,
das 9h às 17h; sábados e domingos,
das 15h às 19h. Ingressos: R$ 2,00

EXPOSIÇÃO

Pratos do Dia

Durante o recesso, o restaurante

Talher de Prata funcionará no horá-

rio normal, com buffet à base de gre-

lhados e saladas, das 11h30 às 15h

para almoço e das 15h às 18h para

lanche.


