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Restaurante do TRF tem promoções

Concurso de Juiz
tem abstenção de
21% dos inscritos

Ministro da Justiça
prestigia posse
da PF no Tribunal

Pratos do Dia
Dobradinha

Escalope
Quiabada

Lasanha
Torta mista

Asserjufe tem
promoção para
o Dia dos Pais

Analista judiciário desde
89, Eduardo de Souza
Luna está lotado na
Subsecretaria do Plenário.
Formado em Direito pela
Universidade Federal de Pernambuco,
Luna conta também com especialização
em Direito do Trabalho pela
Universidade Católica de Pernambuco.
Além da Subsecretaria do Plenário, onde
se encontra desde 93, o analista
trabalhou na 2ª Turma e na Comissão de
Licitação.

O Restaurante panorâmico Talher de
Prata, que funciona na cobertura do
edifício-sede desta Corte, está lançando
duas promoções no próximo mês. No
período de 2 a 13 de agosto, os
advogados terão um desconto de 20%
sobre suas despesas com almoço ou
lanche. A iniciativa do empresário Carlos
Moura tem por objetivo homenagear a
categoria no mês em que se comemora a
instalação dos Cursos Jurídicos no Brasil.
Na outra promoção, que dura o mês

inteiro, os clientes do restaurante
receberão senhas com descontos de
30% para seus convidados, que ainda
não conhecem o restaurante.

A representante da Clorophila
estará até amanhã no posto da
Asserjufe, no térreo deste edifício-
sede, fazendo exposição dos
produtos da marca e apresentando
descontos e lançamentos
especiais
para a
data. O
pagamento
pode ser
em até
três vezes
com desconto em folha de
pagamento.

O ministro da
Justiça Márcio
Thomaz
Bastos estará
às 11h de
amanhã, no
Pleno desta
Corte,
prestigiando a
posse do novo superintendente da
Polícia Federal em Pernambuco,
delegado Bérgson Toledo da Silva.
Bérgson é pernambucano e já ocupou a
Superintendência da PF no Ceará e
Alagoas, com boa atuação.

Dos 2.991 candidatos ao VI
Concurso Público de Juiz Federal
Substituto da 5ª Região, 645
deixaram de fazer as provas escritas
da primeira etapa dos exames. Esse
índice de 21,56% foi considerado
normal pelo coordenador do
concurso promovido pelo TRF/5ª,
desembargador federal Petrucio
Ferreira. Nesta primeira etapa serão
classificados apenas 180
candidatos, que se habilitarão à
segunda fase dos exames, que
consta de provas objetivas previstas
para 21 e 22 de agosto. O TRF/5ª
está oferecendo sessenta vagas
nos seis Estados da 5ª Região.

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
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