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Edição nº 197

Aniversariantes
Maria Verônica L T de Souza
Pessoal
Flávio Roberto F de Lima
Gab. Des. Francisco Queiroz
Danielle Freitas de Araújo
Gab. Desª Margarida Cantarelli

Perfil

Pratos do DiaPanqueca de frangoFilé de peito na chapaCarne ao molho de pimentãoAgulhão branco em postaLingüiça de frangoPastelão misto

Amanhã é dia do
Habeas Copos levar
o frevo a Olinda

Aniversariantes de
dezembro e janeiro
apagam velinhas

Dia do Agente Fiscal

Uniformização faz
1ª sessão do ano

Classificados

Recibo escolar deve
ser entregue até
amanhã, sem falta

Vende-se berço da Quarto
Crescente laqueado na cor

branca. Falar com
Vanessa. Ramal 9223.

Baiano de Barreiros, Iata Anderson
Mariano é recifense por adoção. Funci-
onário terceirizado, ele trabalha pela
Técnico Global Service (TGS), empre-
sa responsável pela limpeza e conser-
vação desta Corte. Iata concluiu o se-
gundo grau e já fez curso
de Informática. Nas ho-
ras vagas, gosta de prati-
car esportes, principal-
mente o futebol.

A Turma Nacional de Uniformização
da Jurisprudência dos Juizados Es-
peciais Federais realizou, na última
segunda-feira, a primeira sessão
de julgamento de 2005. As ses-
sões ordinárias, que são abertas
ao público, ocorrem uma vez a
cada mês no edifício-sede do Con-
selho da Justiça Federal, em
Brasília (DF). Da pauta de julga-
mento constaram, em sua maioria,
processos sobre matéria
previdenciária, como por exemplo,
aposentadoria, averbação de tem-
po de serviço e concessão de pen-
são. O colegiado da Turma Nacio-
nal, presidido pelo coordenador-
geral da Justiça Federal, ministro
Ari Pargendler, é composto por dez
juízes provenientes das Turmas
Recursais dos Juizados Especiais
Federais, sendo dois de cada re-
gião da Justiça Federal. Compete à
Turma Nacional harmonizar a juris-
prudência dos Juizados Especiais
Federais em nível nacional, deci-
dindo sobre os casos de divergên-
cia entre decisões das Turmas
Recursais de diferentes regiões ou
entre estas e a jurisprudência domi-
nante do Superior Tribunal de Justi-
ça (STJ).

Amanhã, os servidores do TRF/5ª vão
cair na folia com o baile do bloco Habeas
Copos. A concentração será às 20h no
Clube Atlântico. De lá, os foliões desfila-
rão pelas ladei-
ras de Olinda e
na volta, come-
ça o baile ani-
mado pela Orques-
tra Minami. As cami-
sas-convite podem
ser adquiridas no
posto da Associa-
ção, no térreo do edifício-sede, por R$
15,00.

Bloco da Apelação
desfila ao som da
Frevioca na sexta
Na próxima sexta-feira será a vez
do bloco Apelação fazer a festa. A
concentração será ao meio-dia, no
pátio externo do TRF/5ª animado
pela Frevioca. O bloco segue pelo
Cais do Apolo até o Teatro Mamu-
lengo, na Praça do Arsenal, no Re-

cife Antigo. A
camisa do
bloco po-
de ser re-
servada

com Ubira-
tan (9229) e

custa 10,00.

Em virtude do feriado do carnaval -  que
vai do dia 5 ao dia 9 - os recibos escola-
res a serem ressarcidos na folha de pa-
gamento deste mês devem ser entre-
gues pelos servidores beneficiados até
amanhã, impreterivelmente. Orientação
neste sentido foi transmitida pela diretora
da Folha de Pagamento, Ana Maria
Lucena. Outras informações com Ana
Regina (3425.9861).

Os servidores do TRF/5ª, que aniversaria-
ram em dezembro e janeiro, foram recebi-
dos pela juíza federal Nilcéa Maggi no
restaurante com bolos e refrigerantes

para comemorar a
nova idade. Em no-
me da presidente
Margarida Cantarelli,
a magistrada saudou
os aniversariantes.


