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Colônia de Férias (Boa Viagem)
- A Today Idiomas promoverá

uma colônia de férias para crian-
ças de 5 a 10 anos, no período
de 15 a 19 de janeiro. Informa-

ções: 3465.8699.

Turismo ecológico e de
aventura  – Até o mês de abril, a

Ecotur realiza passeios para
Fernando de Noronha, Maragogi,

Carpina e Bonito. Informações:
9126.3661.

Conselho da Justiça Federal institui a
Rádio Cidadania, com objetivo de levar a
todo o País notícias atualizadas da
Justiça Federal.

Na próxima
segunda-
feira, o TRF
da 5ª Região
estará
retomando
suas
atividades
normais após
o recesso de
final de ano
do Poder
Judiciário,
que teve

início no dia 20 de dezembro e se
encerra nesta sexta-feira. Até o dia 2, o

Tribunal retoma atividades no dia 8
presidente Francisco Cavalcanti
despachou 335 processos urgentes, a
exemplo de habeas corpus, mandados
de segurança, agravos de instrumento e
medidas cautelares. Até o fim do
recesso, os processos serão
encaminhados ao vice-presidente,
desembargador federal Paulo Roberto
de Oliveira Lima. O atendimento ao
público externo na Divisão de
Precatórios também estará
recomeçando no dia 8. Na quarta-feira,
10 de janeiro, os quinze
desembargadores federais desta Corte
estarão reunidos na primeira sessão
plenária de 2007.

O procurador-geral do Estado de
Pernambuco, Sílvio Pessoa, faz a
transmissão solene do cargo ao seu
sucessor, Tadeu Alencar, às 16h
desta sexta-feira, durante solenida-
de no Salão do Pleno do TRF5. De
acordo com o novo titular da Procu-
radoria-Geral, trata-se, na verdade,
de sua apresentação formal às au-
toridades e à sociedade pernam-
bucana. O governador do Estado,
Eduardo Campos, e o presidente
do TRF da 5ª Região, desembar-
gador federal Francisco Cavalcanti,
estarão prestigiando o ato solene.

Procurador-geral

recebe cargo amanhã

Férias  inesquecíveis  (Olinda) –
De 3 a 24 de janeiro, uma equipe

de pedagogos e professores de
Educação Física realizará

atividades recreativas e artísticas
para crianças. Informações:

8829.2149/9997.7514.

O TRF5 alugou um imóvel no Bairro do
Recife para armazenar móveis, equipa-
mentos de informática, aparelhos de
telefonia e arquivos dos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º
andares do edifício-sede, onde serão
realizadas obras de reforma. O imóvel vai
da Rua do Brum ao Cais do Apolo. O
contrato de aluguel é de seis meses e
pode ser estendido, dependendo das
necessidades da equipe de Engenharia.

Imóvel vai armazenar

equipamentos do TRF5
O Chefe de Gabinete
da Presidência, André
Ferraz, vai deixar o
cargo no início de
fevereiro para atender
a uma convocação da
Academia da Polícia
Federal, em Brasília,
onde estará fazendo
curso de Especializa-

ção de Agente da PF,
com duração de três
meses. André Ferraz foi
aprovado em recente
concurso público
daquela instituição
policial. Bacharel em
Direito, ele ocupa o
cargo no TRF5 desde o
dia 1º de abril de 2005. Para anunciar basta ligar

9018, 9019 ou 9005

Chefe de Gabinete vai deixar o Tribunal


