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Edição nº 88

Perfil

Concurso tem
provas amanhã
e domingo

Sábado, 21 de agosto
Maria Etelvina N de Sá Leite
Divisão Médica
Renato Pedro Vicente
Liserve
Domingo, 22 de agosto
Aldelita de Oliveira Moraes
Assistência Médica
Lindberg Guimarães Nobre
Apoio Especial
Adeildo Moura dos Santos
Apoio Especial
Clayton Vieira dos Santos
Multifort

EXPOSIÇÃO

Fim-de-semana

Zezé di Camargo e Luciano - A dupla
sertaneja vai gravar DVD ao vivo no
Chevrolet Hall, com shows amanhã e
domingo, a partir das 22h. Ingressos: R$
30 e R$ 15 (estudante).

SHOW

TEATRO

Margarida recebe dupla homenagem

Anexo Secreto– A peça da companhia
do Teatro Rasgado aborda a vida e as
angústias presentes num dos maiores

best-sellers sobre o holocausto: O Diário
de Anne Frank. Em cartaz no Teatro
Armazém 14 (Recife Antigo), sábado e
domingo, às 20h. Ingressos R$ 10 e R$
5 (estudante).

CINEMA
Mostra de Artes 2004 – Vinte e seis
artistas, entre pintores e escultores,
participam da Mostra que apresenta
pinturas, entalhes e esculturas de
mestres como Abelardo da Hora e
também de jovens revelações como
Álvaro Caldas e Marcelo Peregrino. Em
cartaz na Praça de Eventos do Shopping
Tacaruna até 29 de agosto.

Classificados
Vendo Pólo-97, muito bom e

completo de tudo.
R$ 11.500,00. Tratar:
Eduardo Vaz (9078).

Francisco é técnico judiciário
concursado no TRF/1ª e quer

permutar com servidor da
Seção Judiciária da Paraíba.
Contatos: (61) 340.6601, ou

9969.6644.

Concursado como analista judiciário,
Roberto Amâncio dos Santos trabalha
no TRF desde 89. O recifense come-
çou no antigo Decai onde ficou por 6
meses antes de atuar na Jurisprudên-
cia, seção onde está lotado até hoje.
Amâncio possui licenciatura em Física
pela UFRPE e atualmente
cursa Direito pela Sopece.
Faz parte do Talibol, time
de futebol dos servidores
que sempre joga às tardes
de sexta.

A presidente do TRF/5ª, Margarida
Cantarelli recebe amanhã duas significa-
tivas homenagens. No Olinda Praia
Clube, será agraciada com a Medalha da

Fraternidade, da Grande Loja
Maçônica de Pernambuco. Já em
Surubim, será homenageada com
o troféu “Ouro da Região”.A segunda fase do VI Concurso

Público de Juiz Federal Substituto
da 5ª Região tem provas amanhã e
domingo, nas mesmas cidades
onde se realizaram os primeiros
exames. Amanhã, os 184
candidatos classificados terão que
fazer uma dissertação e responder
a quatro questões. Já no domingo,
apresentarão duas sentenças –
uma civil e outra penal. De acordo
com o coordenador do concurso,
desembargador federal Petrucio
Ferreira, oito das 60 vagas
oferecidas terão provimento
imediato.

Estão prorrogadas até 15 de
setembro as inscrições para o
concurso de monografia promovido
pelo TRF/5ª, sobre o
tema “O Papel
Social da Justiça
Federal: Garantia de
Cidadania”. O con-
curso é alusivo aos
15 anos de criação
desta Corte de Justi-
ça. Informações:
www.trf5.gov.br

Monografia

Feijoada
Filé de peixe na chapaFilé de peitoRabada com pirãoTorta de camarão

Pratos do DiaMulher-gato - A artista plástica Patience
Phillips trabalha numa empresa de
cosméticos. O envolvimento dela numa
conspiração acaba resultando numa
transformação: Patience ganha a força, a
agilidade e a sensibilidade de um gato. A

aventura está em cartaz no cinema Rosa
e Silva e no Multiplex dos Shoppings
Boa Vista, Recife e Tacaruna.


