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Perfil

apresentará neste domingo, no Chevrolet Hall, às
22h . No show, além dos sucessos do último disco
“Splinter”, a banda tocará sucessos dos discos
anteriores. Ingressos: R$ 60 e R$ 30 (estudante).

Som nordestino

Fim-de-semana

Mostra fotográfica

na Quinta Jurídica

Maria Consuêlo de Oliveira
Dutra é analista judiciária
concursada desde 94.
Formada em Bibliotecono-
mia pela UFPE e com pós-
graduação em Gestão da Qualidade
em Serviços, a recifense iniciou seus
trabalhos na Biblioteca, onde ficou até
2000, passando para o gabinete do
então desembargador Araken Mariz e
depois para o gabinete do desembar-
gador Paulo Roberto. Entre seusob-
bies, estuda fotografia, assiste a fil-
mes, gosta de ler e ficar com a família.

Sob regência do maestro e bando-
linista Marcos César, a Orquestra
Retratos do Nordeste deu um show
de música regional, na tarde de
ontem, ao final da Quinta Jurídica,
com destaque para a “Suíte
Nordestina” e “Asa Branca”, com
arranjo do maestro Guerra Peixe.

A Subsecretaria de Administração Predial avisa que a partir das 13h de hoje
haverá serviço de dedetização do 8º ao 16º andar, incluindo a Caixa, o Banco do Brasil e a Sub-
secretaria de Material e Patrimônio. As chaves das salas devem ser deixadas na Sala de Rádio,
no 1º andar, identificadas. No sábado, a dedetização será feita do 7º andar ao térreo.

Dedetização

SHOW
Elba Ramalho- A
cantora paraibana estará amanhã, às
21h, no Teatro Guararapes, com seu
mais novo show que tem a participação
da banda Som da Terra. Ingressos: R$
70 e R$ 35 (estudante).
Offspring– a banda americana se

A segunda edição da Quinta Jurídica,
que a Esmafe promoveu na tarde de
ontem, contou com uma mostra
fotográfica de Narciso
Lins. Ao todo são vinte
painéis coloridos no for-
mato 20cm x 30cm que
revelam paisagens e mo-
numentos históricos do
Recife. As fo-
tos são  assi-
nadas pelo
repórter foto-
gráfico Narci-
so Lins, que
atua na Comu-
nicação Social.

CINEMA Wimbledon - O Jogo do Amor-
Peter Colt, apesar de estar em

baixa no ranking, é convidado para disputar o
torneio mais famoso do tênis mundial. Box cinemas
Guararapes, e Multiplex do Recife e Tacaruna.

Pratos do DiaFeijoada
Sarapatel de bodeFilé de peito
Filé de peixe
Mariscada
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Magistrado

destaca

servidor
“O servidor público tem
que saber que não pode
esperar recompensa e
sim ter em mente que
somos instrumentos que
viabilizam o serviço público”. A afirmação
foi feita na noite de ontem pelo
desembargador federal Francisco
Queiroz, durante palestra sobre o tema
“O Novo Regime Constitucional do
Servidor Público”, na segunda edição do
projeto Quinta Jurídica. O evento
promovido pela Esmafe/5ª contou ainda
com a presença da presidente Margarida
Cantarelli e o diretor da Esmafe Luiz
Alberto Gurgel de Faria.


