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Aniversariantes

Dia do Mensageiro

Dica de Saúde

Pratos do Dia

Durante o recesso, o restaurante

Talher de Prata funcionará no horá-

rio normal, com buffet à base de gre-

lhados e saladas, das 11h30 às 15h

para almoço e das 15h às 18h para

lanche.

Alexandre Vieira e Silva
Informática
Gizelda Ramos G da Silva
Precatórios
Mª da Conceição R C
Gordilho
2ª Turma

Classificados
Serviço de barman e garçom
para final de ano. Tratar com

Marcos (8825.5359) ou Flávio
(8861.2676)

Na fase final de constru-
ção de sua sede própria,
vizinha ao edifício-sede
da Seção Judiciária de
Pernambuco, no Jiquiá, a
Asserjufe está buscando
o apoio de seus associa-
dos para construir uma
piscina semi-olímpica de
25m x 12,5m. De acordo com o presi-
dente Airon Galvão, o associado passará
a contribuir com uma taxa mensal de R$

15,00, durante um
semestre, além da
mensalidade nor-
mal. Com esses
recursos será pos-
sível construir a
piscina e nela ofe-
recer cursos de
natação, prática de

esportes e ginástica. A previsão
de Airon é que a sede esteja con-
cluída ainda neste mês.

Asserjufe busca apoio de associados

O TRF/5ª autorizou o
pagamento de R$
405.224.680,43 em
Requisitórios de Pe-
queno Valor (RPVs),
nos seis Estados da
5ª Região (do Ceará
a Sergipe). Esses
pagamentos previdenciários, cujos
valores não ultrapassam 60 salá-
rios mínimos, beneficiaram 77.477
pessoas. Trata-se de uma impor-
tante injeção de recursos na eco-
nomia desses Estados nordesti-
nos. De acordo com a diretora da
Divisão de Precatórios, Tereza
Della Santa, Pernambuco registrou
o maior volume de RPVs pagos:
R$ 212.121,615,82, entre abril de
2003 e dezembro de 2004, benefi-
ciando diretamente 27.801 pesso-
as em todo o Estado. O Rio Gran-
de do Norte registrou o segundo
maior volume de RPVs pagos, com
o montante de R$ 56.329.759,88,
enquanto o Ceará ficou com o ter-
ceiro maior montante pago no perí-
odo: R$ 48.548.618,27.

Pagamentos de

RPVs aquecem

economia

O Gabinete do desembargador federal
Geraldo Apoliano fará inscrições para
seleção de estagiários na área de Direi-
to. Duas vagas são para preenchimento
imediato e os outros candidatos classifi-
cados formarão banco de reservas. O
concurso tem validade de um ano, a par-

Meu Tio Matou Um Cara - Para tentar
provar a inocência do tio Éder e livrá-lo
da cadeia, Duca conta com a ajuda dos
amigos Kid e Isa para investigar um as-
sassinato. Para Duca, o tio só confes-
sou o crime para poder livrar a namora-
da. O filme brasileiro que tem no elenco
Deborah Secco, está em cartaz no Box
Cinemas Guararapes e nos Multiplex

Para evitar doenças e ter um coração
saudável é importante controlar o
peso, evitando a obesidade, consul-
tar periodicamente o médico, aferir
com freqüência a pressão arterial,
não fumar, verificar a quantidade de
sal nos rótulos dos alimentos, praticar
esportes, escolher bem os alimentos,
saber se é diabético ou se tem
colesterol alto e evitar o estresse.

Gabinete inscreve para Estágio

EXPOSIÇÃO

tir da data de publicação do resul-
tado. As inscrições deverão ser
feitas na Escola de Magistratura
Federal da 5ª Região (Esmafe/
5ª) nos dias 10 e 11 de janeiro,
das 14h às 18h. Mais informa-
ções: 3425.9146

CINEMA dos shoppings Boa Vista, Recife e
Tacaruna.

Pernambuco Cultural – compilação de
obras de grandes artistas do Estado,
como Gil Vicente, Cícero Dias, Lula
Cardozo Ayres e João Câmara. Instituto
Ricardo Brennand (Engenho São Vicente
– Várzea), de terça a domingo, das 10h
às 17h. A entrada é franca.

Tereza
Della Santa


