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Forró da Capitá – hoje, a partir das
22h, o Classic Hall será animado com
muito forró. Se apresentarão as bandas
Calypso, Mastruz com Leite, Limão com
Mel, Calcinha Preta, Forró Saborear,
Cavaleiros do Forró e Jorge de Altinho.
Ingressos: R$ 24 e R$ 12 estudante.
Arraial no Mercearia Amélia - As ban-
das Lampiões e Maria Bonita e Quenga
do Coco animam o São João do bar.
Hoje a partir das 22h, nas Graças.
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Terminam inscrições ao concurso de juiz

Edição nº 41

Presidente inaugura Juizado Virtual

Perfil

Vara de Sousa
será instalada
em 21 de junho

Feijoada
Filé grelhado

Filé de peito na chapa
Maminha

Pratos do Dia

Vendo Hylux 2000, a diesel,
com ar. Tratar com Braz:

9162.8959 ou ramal 9379

Classificados

Cazuza – o tempo não pára - A vida in-
tensa e tumultuada de Cazuza ganha as
telas na cinebiografia estrelada por Daniel
de Oliveira. O ator mineiro foi selecionado
entre 60a outros atores e se preparou
durante um ano para o papel. Nos
Multiplex do Boa Vista, Recife e Tacaruna.

EXPOSIÇÃO

Accademia - Francisco Brennand -
Mostra permanente do pintor e ceramis-
ta Francisco Brennand. Na Várzea, se-
gunda a quinta, das 8h às 17h, sexta,
das 8h às 16h e sábado e domingo, das
13h às 16h. R$ 4 e R$ 2 estudante.

CINEMA

As inscrições ao concurso público de juiz
federal substituto da 5ª Região encer-
ram-se às 16h de hoje nas agências da
Caixa. Mas os candidatos retardatários
podem ainda fazer suas inscrições pela
Internet (www.cespe.unb.br) até às 20h
do próximo domingo. A taxa de inscrição
é de R$ 150 e são sendo oferecidas

sessenta vagas, sendo oito delas
para preenchimento imediato. Os
demais classificados podem ser
chamados durante o período de
validade do concurso, que é de
dois anos, prorrogável por mais
dois. O salário inicial é de R$
10.464,14.

A presidente do TRF/5ª, desembargado-
ra federal Margarida Cantarelli, inaugura
amanhã, na Seção Judiciária de Sergipe,
o primeiro Juizado Especial Federal Vir-
tual da 5ª Região. Nesse Juizado não há
processos em papel, o que dá mais agili-
dade na tramitação processual, sem per-
der segurança. Essa nova tecnologia foi
implantada no Judiciário brasileiro há
dois anos, na 1ª e 2ª Regiões (Brasília e

Rio). Se um processo levaria, em
média, um ano para ser julgado,
com a agilidade das informações
on-line esse tempo cai para a meta-
de. Além do conforto, a segurança
do sistema também contará com
um reforço extra das senhas de
acesso, que individualizam os
usuários da página eletrônica
www.juizado.jfse.gov.br.

TEATRO

O Vendedor de Caranguejo - O
cotidiano de um vendedor de caranguejo,

do momento de captura do animal até a
comercialização, é a base da história
deste espetáculo de circo-teatro. Teatro
Armazém, Armazém 14 (Cais do Porto),
sábados e domingos, às 17h. Ingressos:
R$ 10 e R$ 5 estudante.

Supervisora do Escritório de Qualidade,
Rosilene Maria de Moura Braz Diniz,
ingressou no Tribunal em 89 como técni-
ca judiciária. Rose é formada em Ciên-
cias Contábeis pela UFPE, com pós-gra-

duação em Gestão Pú-
blica pela Fecap. Antes
do Escritório de Quali-
dade, Rose trabalhou
também na Subsecretaria
de Material e Patrimônio
e atuou na Subsecretaria
de Apoio Especial.

A presidente do TRF/5ª,
desembargadora federal Margarida
Cantarelli, instala no próximo dia 21
a Vara Federal de Sousa, no interior
da Paraíba. No mesmo dia, a
magistrada estará recebendo o título
de Cidadã Honorária de Sousa. A
homenagem pro-
posta pelo vere-
ador Dário Formi-
ga da Nóbrega foi
aprovada por una-
nimidade pela Câ-
mara de Verea-
dores daquele
município.


