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Dezembro
01
SEXTA

Aniversariantes
Mailze Gomes de Barros Galvão
Primeira Turma
Antônio de Brito
Assessoria da Presidência
Alessandra Vanessa Alves
Gab. Des. Francisco Wildo
Iata Anderson do C. Mariano
Soservi
Sábado, 2 de dezembro

Juíza Federal
Gisele Maria da Silva
Araújo Leite
SJRN

Evelyn Eretiano Guimarães
Psicologia
Júlio Manoel da Silva Filho
Soservi
Domingo, 3 de dezembro
Tércia Maria A de Andrade Lima
Pessoal
Jane Pepe Camarotti
Gab. Des. Ubaldo Cavalcante
Paulo Ricardo Batista
Material e Patrimônio

Dia Internacional de
Luta Contra a AIDS.

CNJ dá parecer favorável ao PCS.

A recém-eleita diretoria da Ordem dos
Advogados do Brasil, Seccional Pernam-
buco, visitou, na tarde de ontem, o presi-
dente do TRF5, desembargador federal
Francisco Cavalcanti. Além do presidente
Jayme Asfora Filho, participaram do en-

Francisco Cavalcanti recebe
diretoria eleita da OAB-PE

contro os conselheiros federais Ricardo
Correia e Pedro Henrique Reynaldo Al-
ves, a diretora Carine Delgado e os con-
selheiros estaduais Bruno Queiroz e Clá-
vio Valença Filho, que tomam posse ofi-
cialmente no dia 1º de janeiro. Magistra-
do e advogados debateram sobre ques-
tões jurídicas relevantes e medidas a se-
rem tomadas para assegurar a transpa-
rência da instituição, a exemplo da reali-
zação de pregão eletrônico e concurso
público, além de estratégias para reduzir
os custos e a anuidade e, conseqüen-
temente, diminuir a inadimplência.

Por conta das obras no restaurante do
16º andar, que está com atividades
suspensas, a Subsecretaria de Apoio
Especial do TRF5 liberou a entrega de
refeições nos diversos setores desta
Corte. O acesso dos entregadores só
será permitido após a confirmação do
pessoal da recepção com o destinatário,
que deverá autorizar a subida. A medida
vai vigorar até o reinício das atividades
do restaurante. Informações: 9004.

Entrega de refeições
nos setores é autorizada

Classificados
Vendo um monitor LCD HP 17

polegadas (novo) e 01 Webcam
Logitech c/microfone embutido.
Tratar com Flávia F. 9978-7868

Para anunciar basta ligar
9018, 9019 ou 9005

O prazo para entrega do recibo
escolar e de reembolso da
psicoterapia encerra na próxima
segunda-feira, em virtude da an-
tecipação da folha de pagamen-
to de dezembro. A DAMS lembra
aos beneficiários que o não
cumprimento do prazo estabele-
cido prejudicará o ressarcimen-
to no mesmo mês. Não esque-
cer de apresentar o recibo ori-
ginal e cópia, com o número de
matrícula. Informações com
Seyna, ramal 9864.

Encerra na próxima
segunda-feira
entrega de recibos

O mês de dezembro co-
meça com ótimas op-
ções de entretenimento.
Nesta sexta e sábado, a
partir das 18h, a Praça
do Arsenal (Bairro do Re-
cife) recebe o 9º Encon-
tro de Sanfoneiros, que
reúne mais de sessenta músicos de
todo o Nordeste. A mostra de decora-

ção Casa Cor Pernam-
buco pode ser vista até
domingo, num casarão
da Avenida Rui Barbosa
(Graças). O Teatro de
Santa Isabel apresenta
neste sábado, às 20h, o
espetáculo Capiba - Ma-

deira que o cupim não rói, com Clau-
dionor Germano e Expedito Baracho.

Programação cultural do final de semana


