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QUINTA

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

A Subsecretaria de Engenharia
e Administração Predial divulgou
o resultado da avaliação sobre a qualida-
de dos serviços prestados pelo Restau-
rante Terraço Buonafina, realizada entre
os dias 22 e 24 de abril.  De acordo com
a nutricionista Raquel Carneiro Leão
(gestora do contrato), 80% dos clientes
estão satisfeitos com as condições
higiênico-sanitárias, além da diversidade e
qualidade dos alimentos oferecidos. A
nutricionista informou, também, que as
críticas e sugestões, apresentadas
durante a pesquisa, foram encaminhadas
à proprietária do restaurante.

SEAP divulga
pesquisa no
restaurante

Amanhã (15 de maio) é o último dia para
que os servidores do Tribunal apresentem
as cópias assinadas da declaração
completa e do recibo do Imposto de
Renda 2009 (ano-base 2008). Os
documentos deverão ser entregues na
Subsecretaria de Pessoal (6º andar do
edifício-sede). Mais informações com
Glaucineide, ramal 9334.

Cópia da declaração
do IRPF 2009 deve ser
entregue até amanhã

A Divisão de Assistência Médica e
Social do TRF5 chama a atenção dos
servidores para o surto de conjuntivite
viral no Recife, nas últimas semanas.
Olhos avermelhados, lacrimejamento
e coceira são os principais sintomas
da doença, cuja prevenção se dá em
hábitos simples de higiene para evitar
a disseminação. É preciso lavar
frequentemente as mãos e o rosto,
evitar coçar os olhos com mãos sujas
e usar lenços descartáveis.

DAMS alerta sobre
surto de conjuntivite

Termina amanhã o prazo para as
inscrições do 2º Torneio de Futsal do
Judiciário, que será realizado no dia 23
de maio, das 12h às 19h, na Quadra do
Colégio Nóbrega. Informações: Esdras
(9239-6432) ou João (9924-3508).

Torneio de Futsal
encerra inscrições

Durante a sessão do Pleno
do TRF da 5ª Região,
realizada na tarde de ontem,
o desembargador federal
Francisco de Queiroz
Bezerra Cavalcanti foi eleito
membro efetivo do Tribunal
Regional Eleitoral de
Pernambuco (TRE-PE).
Como representante do
TRF5 na Corte Eleitoral, o
magistrado participará das
sessões plenárias do TRE e terá como
suplente o desembargador federal José
Baptista de Almeida Filho.

Nesta quinta-feira, a partir das 19h, o
núcleo potiguar da Escola de
Magistratura Federal da 5ª Região leva
para discussão o tema “Do Processo
nos Tribunais de Contas”. O evento,
que faz parte do projeto Quinta
Jurídica, terá como palestrantes o
conselheiro do Tribunal de Contas de
Pernambuco, Marcos Nóbrega; o

Processo nos Tribunais de Contas é
tema do Quinta Jurídica em Natal

Francisco Cavalcanti é eleito
membro do Tribunal Eleitoral

CORTE ELEITORAL - A
composição de
desembargadores eleitorais
muda a cada dois anos. Ao
todo são sete desembarga-
dores eleitorais, sendo dois
desembargadores estaduais,
dois juízes de Direito, um
desembargador federal e
dois advogados indicados
pela Ordem dos Advogados
do Brasil, Seccional

Pernambuco (OAB-PE). O novo biênio
do TRE-PE tem início no próximo dia 4
de junho.

advogado Juliano
Araújo e o inspetor de
Controle Externo do
Tribunal de Contas do
Estado do Rio Grande
do Norte, Francisco Nascimento de
Sousa. As palestras serão ministradas
no auditório da Seção Judiciária do Rio
Grande do Norte (SJRN), em Natal.


