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Hoje é dia de Talibol
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TEATRO
Caymmi - A família se
apresenta hoje no Tea-
tro Guararapes, a partir das 21h Dori,
Nana e Danilo Caymmi cantam juntos em
homenagem a Dorival Caymmi.
Ingressos: R$ 50 e R$ 25 (estudante).
Xuxa - O Chevrolet Hall apresenta o
show Xuxa Circo, amanhã e domingo, a
partir das 18h. Ingressos para pista R$
30 e R$ 15 (meia); camarotes para dez
pessoas custam R$ 600. Para o
domingo, os preços das cadeiras variam

EXPOSIÇÃO

Mamam doações 2001 – 2004 -
Mostra reúne 110 trabalhos de 44
artistas de todo o país em
comemoração à reabertura do museu,
que fechou as portas para instalação de
um sistema de controle ambiental
computadorizado. De terça a domingo,
das 12h às 18h. Ingressos: R$ 1.

SJ de Sergipe

faz homenagens

a Margarida

SHOW

de R$ 40 a R$ 80 e os camarotes
custam também R$ 600.

CINEMA

Cinderela e o
sapatinho de cristal -

Adaptação do conto infantil que narra a
história de uma bela garota que é
maltratada pela madrasta e as irmãs.
Teatro Valdemar de Oliveira, sábado e
domingo, às 16h30. Ingressos: R$ 10 e
R$ 5 (estudante).

Má Educação - Ex-cole-
gas no colégio interno
católico onde estudaram, Ignacio e

Enrique se encontram 20 anos depois,
para relembrar histórias passadas. No
Box Cinema Guararapes e nos Multiplex
dos shoppings Recife e Tacaruna.

A próxima Quinta Jurídica, que a Escola
de Magistratura Federal da 5ª Região
estará promovendo dia 9 de dezembro
no Salão do Pleno, a partir das 17h, vai
destacar em sua hora de arte os poetas
do Tribunal - magistrados e servidores.
Uma dupla de atores do teatro
pernambucano interpretará os poemas
selecionados, e os três poetas mais
aplaudidos receberão uma premiação
especial. Além da leitura dramatizada dos
poemas, a Esmafe pretende imprimir
uma brochura dos poemas que
comporão o recital. Assim, se você é
poeta, ainda que bissexto, encaminhe
seu texto hoje mesmo aos cuidados de
Humberto Vasconcelos ou Nancy Freitas,
na Esmafe. Não perca tempo.

Durante solenidade de abertura do
Simpósio Internacional “Reflexões
sobre a Globalização”, promovido
pelo Núcleo Seccional da Escola de
Magistratura Federal em Sergipe, a
presidente do TRF/5ª Margarida Can-
tarelli foi homenageada pela Seção
Judiciária de Sergipe. O diretor do
Núcleo da Esmafe, juiz federal Edmil-
son da Silva Pimenta, fez uma sauda-
ção à homenageada destacando
suas “iniciativas pioneiras que têm
por fim facilitar o acesso da Justiça
Federal aos menos afortunados”. Em
seguida, a juíza federal Lidiane Vieira
Pinheiro Bonfim de Meneses entre-
gou a Margarida Cantarelli uma placa
de prata que destaca “a simplicidade,
a sabedoria, a grandeza moral, inte-
lectual e profissional” da presidente
do TRF/5ª. Na mesma solenidade, o
governador de Sergipe João Alves
Filho e o ex-senador Albano Franco
receberam a
medalha do
mérito Ministro
Geraldo
Barreto Sobral,
recém-instituí-
da pela Seção
judiciária de
Sergipe.

O Talibol, time de futebol formado
por servidores do TRF, volta a jo-
gar às 16h30 de hoje no minicam-
po do Parnamirim. Maiores informa-
ções com André, ramal 9005.

Classificados

A recifense Vanessa Barbalho
de Azevedo Viana é analista
judiciária do TRF concursada
desde 1999, quando foi aprova-
da em 8º lugar. A servidora trabalha no
gabinete do desembargador federal
Ridalvo Costa. Formada em Direito
pela Unicap, com especialização pela
Escola de Magistratura de Pernambu-
co, ela pretende cursar jornalismo no
próximo ano. Nas horas vagas, gosta
de ir à praia, cinema, cavalgadas.

Serviço de bar e garçom
para final de ano.

Marcos (8801-1405) e
Flávio (8861-2676).


