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Perfil

Pratos do DiaPanqueca de frangoFilé de peitoGalinha assadaArrumadinhoCarne ao fornoLasanha

Djalma Campos do Amaral é analista
judiciário concursado desde 1996. For-
mado em Engenharia Florestal pela
Universidade Federal Rural de Per-
nambuco (UFRPE), o servidor atua na
coordenação dos Juizados Especiais
do gabinete do desem-
bargador federal Petru-
cio Ferreira. Natural do
Recife, nas horas va-
gas gosta de viajar à
Gravatá e estar entre
amigos.

Asserjufe busca apoio

de associados
Na fase final de construção de sua
sede própria, vizinha ao edifício-
sede da Seção Judiciária de
Pernambuco, no Jiquiá, a Asserjufe
está buscando o apoio de seus as-
sociados para construir uma piscina
semi-olímpica de 25m x 12,5m. De
acordo com o presidente Airon
Galvão, o associado passará a con-
tribuir com uma taxa mensal de R$
15,00, durante um semestre, além
da mensalidade normal. Com esses
recursos será possível construir a
piscina e nela oferecer cursos de
natação, prática de esportes e gi-
nástica. A previsão de Airon é que a
sede esteja concluída ainda neste
mês.

Esfola ou Arrebenta

faz prévia dia 23
O clima de folia já toma conta dos funcio-
nários do TRF/5ª. É que o Bloco Esfola
ou Arrebenta, fundado em novembro de
2002 por alguns membros do TRF já
está com dia e hora marcados para ani-
mar as ruas do Recife. No próximo dia
23 de janeiro, às 16h, acontece a prévia
do bloco que promete arrastar os carna-
valescos, saindo da Praça do arsenal, no
Recife Antigo, ao som do frevo da Or-
questra do Maestro Oséas, do Maracatu.

Pagamento de RPV

adiado para dia 21
Problemas operacionais no Sistema In-
terno de Administração financeira (Siafi),
do Governo Federal, impediram mais
uma vez o repasse dos recursos da Pre-
vidência Social destinados ao pagamen-
to dos RPVs deste mês. Assim, o paga-
mento dessas indenizações
previdenciárias, referentes a janeiro, de-
vem ser feitas a partir do dia 21, nos seis
Estados que integram a 5ª Região (do
Ceará a Sergipe)

O Tribunal Regional Federal da 5ª Re-
gião mudou a empresa responsável pela
segurança dessa Corte. A VIP Vigilância
irá substituir a Multifort e a Liserve que
atuavam nos serviços de segurança des-
ta Corte há três anos. O Tribunal vai apro-
veitar os funcionários que já trabalhavam
na Multifort e na Liserve, com exceção
dos que queiram continuar na antiga em-
presa. A VIP começa a atuar em 1ª de
fevereiro.

Vip assume serviços

de vigilância do TRF

O TRF/5ª convocou cinco juizes fede-
rais para substituir igual número de de-
sembargadores federais, que se en-
contram de férias, nesta Corte. A con-
vocação foi necessária para atender a
decisão do Tribunal de se antecipar à
Reforma do Judiciário. Os desembar-
gadores federais substituídos neste
mês já haviam programado suas férias
quando o Pleno decidiu pela antecipa-
ção da Reforma, pondo fim as férias

coletivas de janeiro. Com essa convoca-
ção o Tribunal está funcionando normal-
mente neste mês. Confira as substitui-
ções: juiz federal Edílson Pereira Nobre
Júnior (desembargador federal Luiz Al-
berto Gurgel); Hélio Silvio Ourem Cam-
pos (Ubaldo Ataíde); Ricardo César Man-
darino Barreto (Lázaro Guimarães); Joa-
na Carolina Lins Pereira (Petrucio Ferrei-
ra); Francisco Antônio de Barros e Silva
Neto (Francisco Cavalcanti).

TRF/5ª convoca juízes para compor o Pleno
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