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Aniversariantes

Dia do Carteiro

Manuela Giuliani
Orçamento e Finanças
Antonio Marcos F de Melo
Multifort Segurança

Perfil

Pratos do DiaBode guisadoFígado aceboladoChester ao fornoPeixe na chapaFilé de peito na chapaStrogonoff de carne

TRF intensifica
interiorização da
Justiça Federal

Inativos da Justiça Federal voltam a ter
contribuição previdenciária descontada

Bloco da Apelação faz prévia no dia 3

Asserjufe inaugura
sede própria na 5ª

Restaurante entra em ritmo de carnaval

Classificados
A lanchonete Vitaminado ofe-

rece vitaminas, sanduíches,
saladas, cafés, tigelas de fru-

tas e iogurtes batidos. Fica ao
lado do Parque da Jaqueira,
na Galeria Crystal Center e

funciona de segunda a sába-
do das 8h às 19h

O recifense Cleberson Ferreira de
Freitas é técnico de manutenção
telefônica, no setor de Telefonia do
TRF/5ª. Cleberson é terceirizado e tra-
balha contratado pela Startec, desde

94. Concluiu o segun-
do grau e fez curso de
computação, em 96.
Nas horas vagas,
Cleberson gosta de jo-
gar futebol, ler e escu-
tar música.

O Bloco da Apelação, criado por servido-
res deste Tribunal, estará desfilando pelo
segundo ano consecutivo, na quinta-feira,
3 de fevereiro, com concentração no pá-
tio externo do edifício-sede, no Cais do
Apolo. A prévia será comandada pela

Banda Frevioca, que promete ani-
mar os foliões. A camisa para des-
filar no bloco custa R$ 10,00 e
pode ser reservada com Ubiratan
(9229), ou através do e-mail
uguanais@trf5.gov.br.

Nos últimos 22 meses, o TRF/5ª
interiorizou suas ações com a criação
de 7 Varas Federais – Caruaru e
Petrolina (PE), Itabaiana (SE), Limo-
eiro do Norte (CE), Mossoró e Caicó
(RN), Sousa (PB). Até março, serão
instaladas mais 6 – Serra Talhada e
Petrolina (PE), Arapiraca (AL), Estân-
cia (SE), Juazeiro (CE) e Campina
Grande (PB). Em toda a 5ª Região
existem  61 Varas, onde trabalham
111 juízes para atender mais de 27
milhões de pessoas. Com a criação
dessas Varas, o TRF/5ª facilita o
acesso da população à Justiça Fede-
ral e agiliza os processos.

Até mesmo os servidores e magistrados
inativos e pensionistas da Justiça Fede-
ral de primeiro e segundo graus, que fo-
ram até agora amparados por liminares,
passarão a ter a contribuição
previdenciária descontada de seus venci-
mentos. A medida foi anunciada pelo pre-
sidente do Conselho da Justiça Federal
(CJF), ministro Edson Vidigal, em ofício
encaminhado nesta semana aos presi-
dentes dos TRFs. No ofício, o presiden-
te do CJF informa que, a partir da data

retroativa de 1º de outubro de 2004, de-
verão ser efetuados os descontos da
contribuição previdenciária de todos os
magistrados e servidores inativos e pen-
sionistas, que porventura deixaram de
ser descontados, amparados por medi-
das liminares. Os descontos obedecem
ao que foi decidido nas ADINs ns. 3105
e 3128, julgadas pelo Supremo Tribunal
Federal em 18 de agosto de 2004, cujos
efeitos devem ser estendidos a todos os
aposentados e pensionistas.

O Restaurante panorâmi-
co Talher de Prata, que
funciona no 16º andar
deste edifício-sede, ga-
nhou decoração de car-
naval, entrando no ritmo
de folia. São máscaras e
fitas multicoloridas, que
alegram o ambiente. No caixa do restau-
rante também estão à venda máscaras e
arranjos carnavalescos de cabeça, tão

procurados pelos
foliões nessa épo-
ca do ano. Entre
os clientes, o as-
sunto é um só: car-
naval. Com desta-
que para o baile
carnavalesco do

Habeas Copos, na quinta-feira, 3
de fevereiro, no Clube Atlântico
Olindense, a partir das 21h.

Com um coquetel, o presidente da
Asserjufe Airon Galvão estará inauguran-
do a sede própria da Associação, às 19h
da próxima quinta-feira. A sede fica locali-
zada bem próximo à Seção Judiciária de
Pernambuco, na avenida Recife, e sua
construção representa mais uma con-
quista dos associados. O próximo passo
agora é construir uma piscina semi-olím-
pica de 25m x 12,5m, até junho. Mas,
para isso, Airon precisa contar com total
apoio dos associados.


