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Perfil

Gratificação vai
ter modificações

Nivaldo da Costa Vasco Filho
Seção da Revista

Marcela Paes Barreto Lima
Gab. Des. Paulo Roberto

Fernando dos Santos Pereira
Gold Service
Wallingston A. do Nascimento
Multifort

Domingo, 15 de agosto
Manoel Fernando de Souza
Gab Desª Margarida Cantarelli

EXPOSIÇÃO

Push agiliza
informações
processuais

Fim-de-semana
Barramundo –Tributo
ao Led Zeppelin, com
show da banda

Unledded e participação da banda
Johnny Hooker e dos DJ’s Tiger (Faces
do Subúrbio) e Rodrigo Cânhamo. In-
gressos R$ 6,00 (homem) e R$ 3 (mu-
lher). Na Av. 17 de Agosto, 1780, Casa
Forte. Informações: 3223.1407

SHOW

TEATRO

Obras do Anexo III
estão em ritmo
bem acelerado

Feijoada
Filé de peixe na chapa

Peixe ao molho de tomateBife à roleMariscada

Pratos do Dia

Paraibano de Diaman-
te, Onaldo Mangueira
de Melo, é técnico
judiciário na Subsecre-
taria de Pessoal, do
TRF/5ª. Ingressou no Tribunal em 90,
através de concurso público. O servi-
dor trabalhou na Divisão de Precató-
rios antes de ir para seu atual setor,
onde está desde 93. Onaldo é forma-
do em Engenharia pela Universidade
Federal da Paraíba e atualmente está
cursando Direito na Sopece.

As obras de reforma do anexo III do
TRF/5ª, da Praça Tiradentes estão em
ritmo acelerado. Nesse novo prédio
funcionarão o Setor de Saúde, Secretaria
Administrativa, Controle Interno, Licita-
ção, Diretoria Geral e salas de reunião. A
iluminação do anexo será basicamente
com luz solar, prevendo maior redução
do consumo de energia. A previsão de
entrega das novas instalações é 15 de
dezembro, para que a mudança possa
ser realizada durante o recesso.

O projeto de aumento da Gratifica-
ção de Atividade Judiciária, GAJ,
que está tramitando no Congresso
Nacional e prevê um aumento de
30% sobre o vencimento básico,
será modificado. O Governo não
aceitou este índice e fez uma
contraproposta, oferecendo
aumento de 20%, retroativo a julho
deste ano, e em novembro de 2005
a GAJ passará para 30%. Os
servidores da Justiça Federal
decidiram aceitar a contraproposta
depois da realização de
assembléias em todo o país. A
Câmara Federal aprovou o projeto e
vai encaminhá-lo ao Senado.

A partir deste mês, o TRF/5ª
estará disponibilizando em seu
site o Sistema Push. Através dele,
advogados e partes interessadas
na tramitação processual poderão
se cadastrar para receber a
movimentação de seus processos
via e-mail. Desta forma, toda vez
que o cadastro tiver alguma
movimentação, esta será enviada
automaticamente para o e-mail do
advogado ou parte interessada.

Tem um Psicanalista na nossa cama
- Essa comédia romântica ganha versão

moderna, retratando com bom humor os
problemas de relacionamento entre
homem e mulher. No elenco, Roberto
Battaglin, João Camargo e Elizângela.
Hoje, no Teatro da UFPE, às 21h.
Ingressos: R$ 20 e R$ 10 estudante.
CIRCO
Circo Imperial da China - O mundial-
mente famoso espetáculo se apresenta
no Classic Hall até domingo, sempre em
duas apresentações diárias, às 16h e 21h.
No domingo, a 2ª apresentação será às
20h. Cadeiras de R$ 15 a R$ 60.
Camarotes para dez pessoas custam
entre R$ 400 e R$ 600.

CINEMA
Eu, Robô - Will Smith é o
detetive Dell Spooner. Ele

é obrigado a investigar um assas-
sinato que acredita ter sido cometido por
um robô. Nos cinemas São Luiz, Rosa e
Silva e Multiplex dos shoppings Boa
Vista, Recife e Tacaruna.

Arte em construção - A coletiva reúne
trabalhos com idéias diversas, mas que
possuem em comum a preocupação
com a forma. A exposição pode ser vista
no Instituto Cultural Bandepe (Marco
Zero). Informações: 3224.1110.

Olimpíadas de Atenas serão abertas hoje
A 28ª Olimpíada, que acontecerá
em Atenas, será aberta hoje a

partir das 14h45 com o desfile dos
países participantes.


