
Jornal Mural Diário
Produzido pelas Seções de

Comunicação Social
e de Editoração Eletrônica

Fotos: Narciso Lins
www.trf5.gov.br

21sexta

Ja
ne
ir
o

2
 
0

 
0

 
5

Edição nº 189

Aniversariantes

Dia Mundial da Religião
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Norberto D da Silva Filho
Apoio Especial
Sábado
José Edílson B da Silva
4ª Turma
Domingo
Ricardo Bowman Filho
Jurisprudência
Lúcia Maria d’Almeida
DAMS
Juscelina Maria Alves
TGS
Rosinaldo F dos Santos Jr.
TGS

Perfil
Natural de Abreu e Lima, na Região
Metropolitana do Recife, o funcionário
terceirizado Alexandre Carlos da Silva
atua na Seção de Malote, mas já traba-
lhou na Limpeza por três anos.
Prestador de serviços
da TGS, Alexandre está
no Tribunal desde de-
zembro de 1994. Nas
horas vagas, gosta de
ler, jogar futebol com os
amigos e ficar com a
família.

Habeas Copos faz

carnaval no Atlântico
Tudo pronto para o baile de carnaval que
o bloco Habeas Copos, da Asserjufe, es-
tará promovendo na quinta-feira da se-
mana pré-carnavalesca, 3 de fevereiro,
no Clube Atlântico Olindense, a partir das
21h. A camisa oficial do Habeas Copos
dá acesso livre à festa. Para sócios, a
camisa custa R$ 15,00 e não-sócios R$
20,00. A animação ficará por conta de
uma orquestra de frevo. Antes do baile,
os foliões serão arrastados pela orques-
tra de frevo pelas ruas de Olinda.

Teatro de Mamulengo

anima o Recife Antigo
O Teatro de Mamulengo é uma das op-
ções de lazer no Recife Antigo amanhã
(17h) e domingo (16h e 18h), com ence-
nações para crianças e adultos. O único
teatro de mamulengos do Grande Recife
fica na Praça do Arsenal e funciona tam-
bém como sorveteria self-service. Entra-
da promocional única: R$ 3,50. O empre-
sário Carlos Moura, que dirige o restau-
rante panorâmico do TRF/5ª, e é proprie-
tário do Teatro de Mamulengo, convida
os servidores deste Tribunal.

Programas de

Auxílio fazem

recadastramento
A Divisão de Assistência Médica e
Social (DAMS) do TRF/5ª está reali-
zando, de hoje até 18 de fevereiro, o
recadastramento dos servidores
efetivos e requisitados que são aten-
didos pelos programas de Auxílio-
Alimentação e Auxílio-Transporte.
Para se recadastrar, os servidores
devem acessar o formulário na
Intranet, preenchê-lo e entregá-lo na
DAMS, juntamente com comprovante
de residência atualizado. Os servido-
res requisitados devem apresentar
declaração que não recebem o be-
nefício pelo seu órgão de origem..
Mais informações com Seyna: 9864 /
9863

Pinto Ferreira profere Aula da Saudade na 2ª

Fim-de-semana
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Alexandre - O Grande:
O filme conta a história
do rei Alexandre - O Grande, responsá-
vel pela conquista de territórios até en-
tão desconhecidos, como a Ásia Cen-
tral e o Himalaia, sem sofrer derrotas.
Cinemas Guararapes, Multiplex Recife,
Tacaruna e Boa Vista.

Volta ao Mundo em 80 Dias: Um ex-
cêntrico inglês e um ladrão chinês se

O professor Pinto Ferreira profere a Aula
da Saudade da Turma Desembargador
Santiago Reis, do curso de Direito da Fa-
culdade de Ciências Humanas de Per-

nambuco (Sopece), segunda-feira
(24), às 19h, no Salão do Pleno.
Ao final, os formandos homenage-
arão dez de seus ex-professores.

As Malditas: duas solteironas invejosas
tentam impedir a irmã de casar com um
gay. Teatro Valdemar de Oliveira. Ama-
nhã, às 18h30. Ingressos: R$ 10,00 e R$
5,00 (meia-entrada ou levando um quilo
de alimento não-perecível).

encontram numa aventura que tem como
missão uma volta ao planeta. Cinema
Multiplex Recife, sexta e sábado, às
23h05.

Pratos do Dia
Creme de camarão com peixe
FeijoadaPeixe à portuguesaFilé de peitomaminha

SHOW Festival de Verão: A
segunda edição do fes-

tival acontece amanhã e sábado, no
Chevrolet Hall, com shows de Cidade
Negra, Jota Quest, CPM 22, Engenhei-
ros do Hawaii; Ivete Sangalo, Charlie
Brown JR, entre outros. No palco local,
as atrações são Nós 4, Mellotrons e Vol-
ver. Os ingressos custam: R$ 36,00 (es-
tudante / dois dias) e R$ 72,00 (inteira /
dois dias); ou R$ 22,00 (estudante / um
dia) e R$ 44,00 (inteira / um dia). Infor-
mações: 3427.7500.


