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09 TERÇA
Ministra
Denise Martins Arruda
STJ

Tânia Maria de Souza
Gab. Des. Paulo Gadelha

Nicole Anlicoara
Precatórios

Petrus Lima Gaspar
Gab. Des. Barros Dias

Maria Dulce de Morais
Soservi

Fevereiro

Em virtude da
dificuldade de
acesso ao
edifício-sede e
prédios anexos,
em função dos
desfiles das
agremiações
carnavalescas,
na próxima
sexta-feira o
expediente no
TRF5 será das

8h às 12h. De acordo com o Ato nº
032/2010, assinado pelo desembarga-
dor federal Luiz Alberto Gurgel de Faria

Expediente no TRF5 será
alterado na sexta-feira

(presidente do TRF5), o expediente no
dia 17 de fevereiro (quarta-feira de
cinzas) será suspenso no Tribunal e
nas Seções Judiciárias vinculadas
(Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do
Norte, Ceará, Alagoas e Sergipe). O
Ato considera a necessidade de
compatibilizar o horário de expediente
na Justiça Federal de primeiro e segun-
do graus com os festejos carnavales-
cos. O documento ainda prevê que o
expediente nos Gabinetes ficará a
critério de cada desembargador federal
desta Corte. A alteração no horário não
se aplica aos servidores que trabalham
em regime de plantão.

O Tribunal formalizou, na tarde de
ontem, a doação de duas motos ao
Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual
(BPRV). As motocicletas de 125
cilindradas contêm bagageiros para
transporte de material e estavam em
desuso nesta Corte. Os diretores do
TRF5 Sorária Caio (DG), Vladislave
Leite (Secretaria Administrativa) e
Carlos Maurício (SAE) fizeram a entrega
dos equipamentos ao comandante
ten.cel. Manoel Martins, acompanhado
do tenente Assis Vidal.

Tribunal
doa motos
ao BPRV

De hoje até a próxima quinta-feira, a
Subsecretaria de Apoio Especial (SAE)
deverá efetuar o cadastro dos
servidores que quiserem usar o
estacionamento do Anexo I durante o
Carnaval 2010. Para se cadastrar é

Servidor pode estacionar no Anexo I durante carnaval

A programação do Fortim do Queijo,
em Olinda, segue com muito frevo e
outros ritmos, típicos da diversidade
do carnaval pernambucano. Na noite
desta terça-feira, a animação fica por
conta do Bloco Lírico Batutas de São
José, Orquestra Popular do Recife e
Elba Ramalho. As apresentações
começam às 18h. Informações sobre
os polos de carnaval:
www.carnavaldepernambuco.com.br.

preciso informar nome, lotação e placa
do veículo. O uso está restrito aos
servidores do TRF5 e o acesso é
limitado a um veículo, mediante
identificação funcional. Informações
com Frederico, pelo ramal 9375.

O Restaurante Terraço Buonafina (16º
andar do edifício-sede) volta a oferecer
maior variedade no buffet, a partir desta
semana. Balcão de sushis, sobremesas
diet e light e tapiocas fazem parte do
cardápio. Os serviços foram
interrompidos, temporariamente, para
evitar desperdícios causados pela baixa
frequência no mês de janeiro.

Variedade no cardápio do Restaurante Buonafina

Olinda
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