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Aniversariantes

Dia do Farmacêutico

Marcos José Luiz e Silva
Bom-Clima

Perfil

Pratos do Dia
Dobradinha
Peixe ao molho de tomateCupim ao forno
Fílé d epeito
Pastelão
Lingüiça de frango

Classificados
Vende-se Fiat Uno Mille SX

96/97 Branco

9647 (Wolney)

Pernambucano do Recife, o servidor
Abisail Ribeiro de Oliveira Júnior é téc-
nico judiciário concursado do TRF/5ª,
desde 1993, e atua na Subsecretaria
de Informática. Abisail é formado em
Administração pela
UFPE e pós-graduado
em Planejamento e Ges-
tão Pública pela FCAP.
Nas horas vagas gosta
de ir ao cinema. Suges-
tão de site de cinema:
www.omelete.com.br

TRF solicita mais

desembargadores
O TRF/5ª encaminhou ao Conselho
da Justiça Federal, em Brasília, pro-
jeto de ampliação do número de de-
sembargadores federais. “Atualmen-
te, o TRF conta com 15 desembar-
gadores e deseja ampliar esse nú-
mero para 27, em função do volume
de trabalho e da quantidade de pro-
cessos que aqui tramitam”, explicou
a diretora da Secretaria Administrati-
va, Sorária Caio. Na sua avaliação, o
TRF/5ª tem o menor número de de-
sembargadores, entre os cinco
TRFs existentes no país, e julga o
mesmo volume de processos que o
TRF da 2ª Região, que tem sede no
Rio de Janeiro e conta com 27 de-
sembargadores federais.

Fórum Social fica pronto em março
O prédio de oito andares,
onde funcionará o Fórum
Social, na avenida Dantas
Barreto, no bairro de São
José, deve ficar pronto na
primeira quinzena de mar-
ço. A licitação para o aca-
bamento da obra será
aberta na quarta-feira, 2 de
fevereiro. No Fórum Social
funcionarão os Juizados
Especiais Federais da Ca-
pital, que atualmente se
encontram na Seção Judi-
ciária de Pernambuco, no
Jiquiá. “Além de beneficiar

o público, pois no
centro o acesso é
mais fácil, o Fórum
Social vai contribuir
bastante com o pro-
cesso de
revitalização do Cen-
tro do Recife e com a
movimentação do co-
mércio daquela área,
em especial o
Camelódromo”, expli-
cou a diretora da Se-
cretaria Administrativa
do TRF/5ª, Sorária
Caio.

Habeas Copos vende

camisas na Asserjufe
Já estão à venda no posto
da Asserjufe, no tér-
reo deste Tribu-
nal, as camisas
oficiais do carna-
val-2005 do Bloco
Habeas Copos. Cada ca-
misa custa R$ 15,00 e
seu pagamento pode ser
descontado em folha para
os associados. A camisa
dará direito à entrada no baile carnavales-
co que a Asserjufe estará promovendo
na quinta-feira, 3 de fevereiro.

Teatro de Mamulengo

no Recife Antigo
O Teatro de Mamulengo está animando o
Recife Antigo nas tardes de sábados, às
17h e domingos em duas apresenta-
ções, às  16h e 18h, com encenações
para crianças e adultos. Este é o único
teatro de mamulengos do Grande Recife
e fica na Praça do Arsenal funcionando
também como sorveteria self-service. A
entrada promocional única custa R$ 3,50.
O empresário Carlos Moura, que dirige o
restaurante panorâmico Talher de Prata
no Tribunal Regional Federal da 5ª Re-
gião, é proprietário do Teatro de
Mamulengo.

Começou pagamento

dos RPVs de janeiro
Graças ao esforço conjunto do Tribu-
nal Regional Federal da 5ª Região e
da Caixa Econômica Federal, teve iní-

cio na tarde de ontem o pagamento
dos Requisitórios de Pequeno Valor
(RPVs) de janeiro. O atraso nesse paga-
mento foi motivado por problemas
operacionais no sistema do Siafi. Nos
seis Estados que integram a 5ª Região

(do Ceará a Sergipe), está previsto,
para este mês, o pagamento de 4.062
RPVs, no valor de
R$ 38.637.352,31, beneficiando 6.639
pessoas.

Marcelo Navarro

Desembargador Federal

Doação

quem tiver

roupas de bebê

usadas e quiser

doar, procurar
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