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Perfil

Talibol joga hoje
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Feriado nacional fecha Tribunal 2ª feira

Pratos do Dia

Feijoada

Filé de peixe com alcaparras

Costelinha suína
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CINEMA

O Talibol, time de futebol formado

por servidores do TRF, volta a jo-

gar às 16h30 de hoje no minicam-

po do Parnamirim. Participe.

Arlene Tavares de Melo

Vieira é técnica judiciária

concursada desde 93. A

recifense é formada em

Licenciatura Plena em

Ciências com Habilitação em Química

pela Universidade Federal Rural de

Pernambuco e está no setor de

Recursos há 11 anos. Arlene gosta de

viajar e passear com a filha, sempre

que possível.

Na próxima segunda-feira, não haverá

expediente neste Tribunal, em função do

cumprimento da Lei nº 662, de 6 de abril

de 1949. Assim, o TRF encerra seu

expediente às 13h de hoje para retomar

Celular – Um grito de
socorro - Mulher

seqüestrada consegue consertar um

telefone celular e pedir socorro.

Homem que atende a ligação tenta

encontrá-la, mas teme que a bateria do

seu aparelho termine e eles percam o

contato. Box cinemas Guararapes e

cinema Multiplex do shopping Recife.

Batalha de arroz num
ringue para dois - O casal Nélio

EXPOSIÇÃO

Chico Science - Um Passo Adiante e
Você Já Não Está Mais no Mesmo
Lugar - Mostra reúne peças do acervo

pessoal de Chico Science. A exposição

é montada pela artista plástica Renata

Pinheiro. Casa do Carnaval (Pátio de

São Pedro, Centro do Recife) até o

próximo dia 27. A entrada é de graça.

(Miguel Falabella) e Ângela (Cláudia

Raia) atravessam quatro fases no

conturbado casamento: Bodas do

Ciúme, Bodas da Egolatria, Bodas da

Supressão e Bodas da Paixão. Hoje e

amanhã, às 21h, no Teatro da UFPE

(Cidade Universitária). Ingressos: R$ 50

e R$ 25 (estudante).

Batalha dos Guararapes – Assim
Nasceu a Pátria - A montagem volta a

ser encenada nos Montes Guararapes,

de amanhã a segunda, às 20h, com

entrada franca. Em cena, 61 atores, 200

figurantes e 30 técnicos. O texto e a

direção são de José Pimentel.

suas atividades na próxima terça-feira,

16. Na segunda-feira, 15, comemora-se

em todo o país a Proclamação da

República. Este foi o último fim de

semana prolongado neste ano.
Desembargador

Federal

Ridalvo Costa

Os elevadores números 4, 5

e 6 do edifício-sede do TRF

foram desativados ontem,

para dar continuidade ao

trabalho de modernização.

De acordo com a diretora da

Subsecretaria de

Administração Predial,

Conceição Albuquerque, “a

paralisação simultânea dos

três elevadores se deu em virtude da

estrutura desses equipamentos ser

interligada, o que não permite o

desligamento de apenas um

elevador”. O trabalho foi

iniciado pelo elevador privativo

e em seguida, foram

paralisados os elevadores de

números 1, 2 e 3 que já estão

restaurados e em pleno

funcionamento com moderna

tecnologia. A previsão é que os

elevadores voltem a funcionar no final

de dezembro.

Modernização dos elevadores continua


