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Perfil Fim-de-semana

SHOW

TEATRO

As Malditas - Duas solteironas tentam
impedir que a irmã se case com um gay.
O espetáculo é da Trupe do Barulho.
Valdemar de Oliveira, amanhã e domin-
go, às 18h30. R$ 10 e R$ 5 (estudante).

Campeonato tem

jogos amanhã e

altera sua agendaBorracharia- A banda
Zero900 e a Dj Cecília Bradley animam
a noite do Bar Borracharia, Casa Forte.
Ingressos: R$ 15 (masculino) e R$ 10
(feminino).

CINEMA Show de vizinha-
Ambicioso, o jovem estudante

Matthew quer tentar carreira política.
Tudo se complica ao conhecer - e se
apaixonar - pela nova vizinha. Danielle foi
atriz pornô. Em cartaz Multiplex dos
shoppings Recife e Tacaruna.

Natural da capital
paulista, Zenia de
Paiva Costa é técnica
judiciária concursada
do TRF/5ª, desde
1993. Formada em
Geografia pela Universidade de
Pernambuco (UPE), Zenia trabalha na
Secretaria Administrativa e estuda
Direito, na Faculdade Maurício de
Nassau. Nas horas vagas, gosta de ler,
viajar e passar o tempo ao lado da
família.

O Campeonato dos 15 Anos do TRF
cumpre sua penúltima rodada amanhã,
no minicampo do Jiquiá, com dois jogos,
a partir das 8 horas: AxE e BxC.
Já a rodada final, que estava marcada
para o sábado 9 foi adiada para o dia 16.
No dia 23 haverá um torneio envolvendo
os times participantes do campeonato.
Cada jogo terá 10 minutos de duração e
as partidas empatadas serão decididas
nos pênaltis.

Associados da Asserjufe têm até
amanhã para inscrever seus filhos
e dependentes nas festividades do
Dia da Criança, no Mirabilândia. A
comemoração será no sábado 16
de outubro, a partir das 14h. Asso-
ciados, convidados e dependentes
com mais de 15 anos pagam R$ 5.
As inscrições dão direito a lanche,
sorteio de brindes e brincadeiras.
O acesso aos brinquedos será
livre. As inscrições devem ser
feitas com Cristiane, no Posto de
Atendimento, no térreo do edifício-
sede do TRF, ou pelo ramal 9581.

DANÇA
Labirindo- Espetácu-
lo é um mix de dança
contemporânea com artes
plásticas. Esculturas de quatro artistas
pernambucanos ganham “versão
coreografada”. Teatro Santa Isabel, hoje
e amanhã, às 21h. R$ 10 e R$ 5 (meia).

As informações do cardápio são de inteira
responsabilidade do restaurante

FeijoadaFilé de peitoFilé de peixe
Carne ao molho de pimentão

Pratos do Dia

Asserjufe inscreve

até hoje para o

Dia da Criança

A presidente do TRF Margarida Can-
tarelli abriu na noite de ontem, no
Salão do Pleno, a solenidade inau-
gural do projeto Quinta Jurídica, pro-
movido pela Escola de Magistratura
Federal (Esmafe), com apoio da
Caixa, que teve como homenageado
o ministro Castro Meira, do STJ. Na
oportunidade, o diretor da Esmafe,
desembargador Luiz Alberto Gurgel,
destacou a importância deste evento,
que se repetirá todos os meses,
sempre numa quinta-feira, com uma
palestra sobre tema jurídico relevante
e uma programação cultural, com
momento dedicado às artes e
lançamentos de livros. Logo após a
apresentação do Coral Edgar Mo-

Ministro faz palestra e é homenageado

raes, que inter-
pretou frevos de
bloco an-
tológicos, Castro
Meira fez uma palestra sobre “Direito
Adquirido e as Emendas
Constitucionais”. Durante o evento foi
lançada a 7ª edição da Revista da
Esmafe.


