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Perfil

Panqueca
Filé de peito na chapa

Costelinha suína
Dobradinha

Moela de frango
Maminha acebolada

Torta de ricota

Pratos do Dia

Integrado aos quadros do TRF desde
dezembro de 89, Heitor de Albuquer-
que Wanderley é um dos veteranos da
Segunda Turma. “Quase todos nós so-
mos antigos aqui no setor”, diz o analis-

ta judiciário, que
está há quase quin-
ze anos no setor.
Recifense, Heitor é
formado pela tradi-
cional Faculdade
de Direito do Re-
cife.

Estão prorrogadas até 15 de setembro
as inscrições para o concurso de
monografia pro-
movido pelo TRF/
5ª, sobre o tema
“O Papel Social da
Justiça Federal:
Garantia de Cida-
dania”. O concur-
so é alusivo aos
15 anos desta
Corte.Informações:
www.trf5.gov.br

Monografia

Durante o recesso forense de julho, o
restaurante panorâmico do TRF/5a vai
funcionar normalmente, de segunda a
sexta a partir das 11h para almoço, e de
segunda a quinta a partir das 15h para
lanche. O atendimento continua estendi-
do ao público externo e no cardápio te-
rão destaque os grelhados e as saladas,
mas os pratos regionais não serão es-
quecidos.

Restaurante
mantém horário
normal em julho

O Orçamento Geral da União de
2005 deve prever recursos neces-
sários à implantação de 143 novas
varas da Justiça Federal em todo o
país. Essas varas, que seriam im-
plantadas ao longo dos próximos
quatros anos, entre 2005 e 2008,
serão todas instaladas em 2005.
Decisão neste sentido foi tomada
pelo Conselho da Justiça Federal
durante sua reunião de maio. Para
viabilizar a implantação dessas va-
ras, o presidente do STJ, ministro
Edson Vidigal, acertou com o Go-
verno que nos locais de instalação
onde existirem prédios públicos fe-
derais eles serão colocados à dis-
posição da Justiça Federal.

Justiça Federal
instala 143 varas

TRF desliga ar condicionado às 17h30
Durante o recesso de julho e no período
de segunda a quinta-feira, o edifício-
sede Ministro Djaci Falcão terá seu siste-
ma central de ar condicionado desligado
às 17h30, Meia hora antes do encerra-
mento do expediente. De acordo com o
diretor-geral do TRF/5ª Otto Benar, a me-
dida tem por objetivo a contenção de

despesas, uma vez que a partir
desse horário e até às 20h as tari-
fas de energia elétrica são reajus-
tadas em mais de 100%. Ainda
neste mês, o sistema será manti-
do em funcionamento no horário
normal das sextas-feiras, das 8h
às 13h.

Ultra-som faz
atendimento
sem reembolso
Servidores do TRF/5ª, segurados pela
Sul América Saúde, já podem fazer ultra-
som sem precisar mais de se submeter
ao sistema de atendimento com reem-
bolso. Já as consultas nas especialida-
des de dermatologia, cardiologia, ortope-
dia, anestesia e angiologia continuam
sendo feitas dentro desse sistema. Em
casos de emergência o atendimento
sem reembolso será feito pelo plano.

Obras do Anexo III são licitadas
A presidente do TRF/5ª,
Margarida Cantarelli, homo-
loga hoje a licitação das
obras de reforma do anexo
III, na rua do Brum. No local
funcionará toda a parte ad-
ministrativa do Tribunal, en-
tre eles os setores médico,
de licitação e controle inter-

no. As obras deve-
rão ter início na se-
gunda-feira e sua
conclusão prevista
para meados de
dezembro.
No local funcionava
um estacionamento
de veículos.
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