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Roberto Carlos – o
cantor vem ao Recife
para apresentar seu novo show, na turnê
Pra Sempre. Amanhã, no Geraldão às
21h. Ingressos: R$ 50 e R$ 125.
MPB4 – a banda fará show próximo
domingo, no Teatro Guararapes. Com
quase 40 anos de estrada, o MPB4 tem
um novo integrante, Dalmo Medeiros que
assumiu o lugar do antigo integrante
Ruy. Ingressos: R$ 60 e R$ 30
(estudante).

EXPOSIÇÃO

Camões Por Amor a Pernambuco – O
artista Camões expõe 15 obras que
mostram paisagens naturais e pontos
turísticos do estado de Pernambuco.
Galeria Arte Maior (rua Lafaiete, 191,
Boa Viagem), de segunda a sexta, das
9h às 19h e sábado, das 9h às 14h. A
entrada é franca.

Esmafe promove

encontros nacional

e regional 2ª e 3ª

SHOW

CINEMA Viva Sapato! - A dança-
rina Dolores deixa para

trás um casamento infeliz para abrir um
restaurante. Uma tia promete ajudá-la
com dinheiro, mas o que Dolores recebe
é um par de sapatos de salto - e é aqui

onde está toda a confusão. A comédia
brasileira, que tem no elenco Irene Ra-
vache, José Wilker, Maitê Proença e ou-
tros, está no Box Cinemas Guararapes.

Estande de vendas dos Colchões
Cibernéticos estará aberto aos
associados da Asserjufe, hoje, das
9h às 12h, no posto da Associação,
térreo do TRF.

A recifense Lúcia Helena Valadares da
Rocha é analista judiciária concursada
do TRF, desde agosto de 2000. Lúcia
trabalha no gabinete do desembargador
federal Paulo Gadelha. A servidora é
formada em Direito pela Unicap,
com especialização em Direito
Administrativo e Consti-tucional,
pela Universidade Federal de
Pernambuco. Nas horas vagas,
gosta de ficar com a família, de
viajar e ler.

Por questões de agenda, o Instituto
Brasileiro de Diabetes (Ibradi) não mais
fará campanha de prevenção, detecção e
orientação em diabetes no TRF, no dia 30
deste mês, como estava marcado. A
campanha, que será desenvolvida em
outra data, tem por objetivo identificar
pessoas de risco e melhorar a qualidade
de vida dos diabéticos e seus familiares,
através de palestras feitas por médica,
psicóloga e nutricionista informando o
que é a doença, como lidar com ela e
como se alimentar corretamente. O
adiamento da campanha foi informado
por Jaqueline Holanda, da Secretaria
Administrativa.

A Escola de
Magistratura
Federal da 5ª
Região
(Esmafe/5ª)
estará
promovendo
no seu
auditório da
Rua do Brum,
dias 29 e 30
deste mês, o I

Encontro Nacional dos Diretores de
Escolas de Magistratura Federal e o I
Encontro Regional de Diretores dos
Núcleos Seccionais da Esmafe/5ª.
Durante esses encontros será
debatido o tema “Estrutura das
Escolas Judiciais no Brasil”. O diretor
da Esmafe/5ª, desembargador federal
Luiz Alberto Gurgel de Faria, preside
a solenidade de abertura do I
Encontro Regional, às 14h30 da
próxima segunda-feira. Já às 9h do
dia 30, a presidente do TRF/5ª,
desembargadora federal Margarida
Cantarelli, abrirá os trabalhos do
encontro nacional. Os encontros
contam com apoio da Associação dos
Juízes Federais (Ajufe) e patrocínio
da Caixa.

Festa - O Grêmio Carnavalesco “Ou
Esfola... Ou Arrebenta” promove animada
roda de samba para festejar seu
aniversário, a partir das 11h do domingo,
no Bar Vapor 48 (ao lado do Catamarã).
Ingressos: R$ 5,00. Informações com
Rosângela (9340) ou Geraldo (9816).


