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Edição nº 89

Arthur Pinheiro Pedrosa
Gab. Des. Ubaldo Cavalcante
Tatiana Maria de Melo Simas
Administrativa

Natural de Natal (RN),
Jorge Cabral Chavez
ingressou no TRF em
1990, através de con-
curso público, e pas-
sou a atuar no setor de Acordãos. De-
pois foi para a Subsecretaria do Plená-
rio e hoje é supervisor da seção. O téc-
nico judiciário é formado em Engenha-
ria pela Fesp e em Direito pela Unicap.
Gosta de passar seu tempo livre com
os filhos e a esposa Mariângela, tam-
bém funcionária do TRF.

Uma comissão inte-
grada pelos desem-
bargadores federais
Petrucio Ferreira,
Luiz Alberto Gurgel
de Faria e Marcelo
Navarro, está estu-
dando a possibilida-
de de ampliação da
competência dos
Juizados Especiais
Federais na 5ª Re-
gião, cuja atuação
ainda está restrita às
causas previdenciá-
rias com valor inferior
a sessenta salários
mínimos. A comissão
tem prazo até 30 de
outubro para concluir
os trabalhos. De a-
cordo com o coorde-
nador dos Juizados
Especiais Federais,
desembargador Pe-
trucio Ferreira, a no-
meação de novos
juízes federais ainda

neste ano viabilizará o atendimento
da Lei 10.259, que amplia a compe-
tência dos referidos juizados.

TRF deve ampliar
competência de
Juizado Especial

O TRF/5ª mudou a
empresa responsável
pela limpeza e conser-
vação de suas instala-
ções. De acordo com
a diretora da Subse-
cretaria de Apoio e Ad-
ministração Predial
(SAAP), Conceição
Almeida, a Gold Ser-
vice terminou o contrato depois de cinco
anos de serviços prestados ao Tribunal e
uma nova licitação foi ganha pela Tecno

TGS assume serviços de limpeza no TRF

A Divisão da Folha de
Pagamento informa
que, de agosto a de-
zembro deste ano,
estará sendo abatido
da base de cálculo do
Imposto de Renda o
valor de R$ 100,00.
De acordo com a
diretora da Divisão, Ana Maria Lucena,
essa importância corresponde a um abo-
no concedido pela Receita.

Receita dá abono no
Imposto de Renda

O TRF/5ª e a Asserjufe estarão pro-
movendo de 11 a 25 de setembro
um Torneio de futebol em comemo-
ração aos 15 anos deste Tribunal.
Os jogos vão acontecer sempre aos
sábados, a partir das 8h, no mini-
campo da Justiça Federal. O Talibol
e outros times for-
mados por servi-
dores e terceiriza-
dos do TRF/5ª par-
ticipam do torneio.

Torneio de futebol
homenageia TRF

O Restaurante Sabor de
Pernambuco está dando 50%
de desconto aos servidores

do TRF/5ª. O restaurante
fica na Rua do Apolo, 213 –
Recife Antigo.

Desconto de 50%
no self-service

Global Service (TGS),
também uma empresa
de terceirização de
mão-de-obra. Apesar
da mudança, o Tribu-
nal aproveitou todos
os 86 funcionários.
Além da limpeza, a
TGS é responsável
pelos garçons,

copeiros e lavadores de carros. O con-
trato é de um ano, podendo ser
renovável por mais quatro.

Pratos
do Dia

Cabidela
Omelete
Carne ao molho madeiraDelícia de frangoFilé de peixe

Filé de peito
Torta de ricota

Elevadores param 2 meses

Perfil

Em continuidade aos trabalhos de modernização dos elevado-
res e em virtude desses equipamentos trafegarem num só
poço, estão sendo desativados até o dia 31 de outubro os ele-
vadores 1, 2 e 3. Pedimos a compreensão de todos.

Petrucio
Ferreira

Luiz Alberto
Gurgel

Marcelo
Navarro Adriana, Ivanildo

e Mãinha:
limpeza no 15º andar


