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Recibo escolar deve
ser entregue hoje

Amoenda é atração hoje na Rua da Moeda

Dia do Desembargador
Paulista

Elevador do TRF
não oferece risco A noite de hoje é do Habeas Copos

Sul América
permite mudança

Classificados
Quem tiver roupas usadas
de bebê e quiser doá-las,

procurar Gilmar (9388)

José Anastácio de
Figueiredo é técnico
judiciário concursado
do TRF/5ª, desde
1997. O servidor nas-
ceu em Surubim (PE) e atualmente
trabalha na Subsecretaria de Orça-
mento e Finanças. Anastácio é forma-
do em História, pela Universidade Fe-
deral Rural de Pernambuco. Nas ho-
ras vagas, gosta de fotografar, ler e
praticar esportes radicais.

A parada do elevador número 1, do
hall social desta Corte, na última se-
gunda-feira, ocorreu por
acionamento do dispositivo de se-
gurança, sem ter oferecido qualquer
risco aos usuários. A informação foi
transmitida pelo engenheiro Pedro
Otaviano Neto, do Departamento de
Engenharia de Campo. Na sua avali-
ação, o que houve neste caso foi
uma falha no rolamento da polia de
compensação, fenômeno natural de
alongamento em cabos novos, mas
sem maior gravidade. O especialis-
ta enfatiza que os modernos eleva-
dores do TRF/5ª são seguros e que
seus circuitos de segurança funcio-
nam corretamente.

Em virtude do feriado do carnaval, os re-
cibos escolares a serem ressarcidos na
folha de pagamento deste mês devem
ser entregues impreterivelmente até
hoje. Orientação neste sentido foi trans-
mitida pela diretora da Folha de Paga-
mento, Ana Maria Lucena. Outras infor-
mações com Ana Regina (3425.9861).

Os servidores do TRF/5ª que de-
sejarem mudar de plano de saúde,
dentro da Sul América devem soli-
citar transferência até o dia 15. A
mudança só pode ser feita do pla-
no mais simples para o mais com-
pleto. Outras informações na
DAMS, pelo telefone 34259870.

Está chegando a hora! Amanhã, ao meio-
dia, os servidores-foliões participam da
concentração do Bloco Apelação, no pá-
tio externo do TRF/5ª, ao som da
Frevioca, antes de saírem pelas ruas do
Recife Antigo rumo ao Teatro de
Mamulengo, na Praça do Arsenal. Quem
não adquiriu a camisa oficial do bloco
ainda pode fazê-lo. Basta ligar para
Ubiratan (ramal 9229). Cada camisa cus-
ta apenas R$ 10,00.

Frevioca arrasta
Apelação amanhã

A partir das 20h de hoje, os foliões da
Asserjufe caem no frevo nas ladeiras de
Olinda, arrastados pela Orquestra do ma-
estro Carlos. Depois, no Clube Atlântico
Olindense, vão frevar até alta madrugada,
ao som da Orquestra Minami. O acesso

ao Clube só será permitido a quem
estiver vestindo a camisa oficial do
bloco, que ainda pode ser adquiri-
da no Posto da Asserjufe, térreo
do edifício-sede, com Cristiane,
ramal 9581.

O Pré-Amp 2005, festi-
val que acontece entre
31 de janeiro e 03 de
fevereiro, a partir das 20
horas, na rua da Moeda,
no Recife Antigo, tem
como objetivo fortalecer
e promover a música
pernambucana. A grade
de shows é formada so-
mente por bandas lo-
cais. O músico homenageado será
Ademir Araújo, o Maestro Formiga, re-

gente e organizador da
Orquestra Popular do
Recife, que fará apre-
sentação especial du-
rante a abertura. Nos
quatro dias, 32 bandas
e artistas se apresenta-
rão no festival. A banda
Amoenda, da qual faz
parte o servidor Valfrido
Júnior (da Secretaria de

Plenário), apresenta-se nesta quinta-fei-
ra, a partir das 20h.


