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A presidente do TRF/5ª, Margarida
Cantarelli, empossa na manhã de
hoje o novo diretor do Foro da
Seção Judiciária do Ceará, juiz fede-
ral Danilo Fontenele, durante soleni-
dade no auditório da Justiça Federal,
em Fortaleza. Danilo Fontenele as-
sume a direção da Justiça Federal
no Ceará em substituição à juíza fe-
deral Germana Oliveira. Na última
sexta-feira, a presidente do TRF/5ª
empossou o juiz federal Frederico
Azevedo no cargo de diretor do
Foro da seção Judiciária de
Pernambuco, em substituição ao
também juiz federal Élio Wanderley
de Siqueira Filho.

Presidente

empossa

diretor de Foro
A presidente Margarida Cantarelli rece-
beu visita de cortesia do jornalista José
de Souza Alencar (Alex), do Jornal do
Commercio. Na ocasião, o colunista do

JC se fez acom-
panhar pela
advogada Vera
Baroni.

Alex faz visita de cortesia

ao TRF

A Ouvidoria do TRF/5ª dinamiza suas
atividades, a partir da divulgação dos
meios de acesso da população dos seis
Estados que integram a 5ª Região, aos
serviços deste segmento do Tribunal.
Através do telefone (81) 3425.9644 ou
do e-mail corregedoria@trf5.gov.br, qual-
quer pessoa, de qualquer ponto do país,
pode encaminhar à Ouvidoria do TRF/5ª
sugestões, reclamações, denúncias ou
pedidos de informações sobre andamen-
to de processos.

Ouvidoria do TRF
dinamiza atividades

Perfil

Tainá 2 – a aventura
continua - A seqüência
da história de Tainá
mostra a indiazinha como uma pré-ado-
lescente. Ela precisa cuidar dos bandi-
dos que ameaçam a floresta e também
da pequena Catiti, outra índia que quer
defender a natureza. O filme pode ser
visto no Box Cinemas Guararapes,
Cines Rosa e Silva e no Multiplex dos
shoppings Boa Vista, Recife e
Tacaruna.

As Malditas - Duas
solteironas invejosas
tentam impedir a irmã de se
casar com um gay. Teatro Valdemar de
Oliveira, sábado, às 18h30. Ingressos:
R$ 10,00 e R$ 5,00 (estudante).

Alcione Freitas –
a partir de do-

mingo, a artista pernambucana faz
exposição na Livraria Cultura, no
Paço Alfândega. Na mostra, haverá
trabalhos relacionados aos festejos
carnavalescos, utilizando telas e
objetos desenvolvidos a partir de
técnicas como óleo sobre tela e
materiais recicláveis.

EXPOSIÇÃO

Classificados
Vendo Escort GLX

1.8, completo,
único dono,

ano 2000,
tratar Alice R.9356

O Olindense Wallace
Alves do Amaral atua
na Seção de Segu-
rança Especial do
Tribunal. Amaral é re-
quisitado da Secreta-
ria de Segurança Pública de
Pernambuco desde 1994. Formado
em História pela Fundação de Ensino
Superior de Olinda (Funeso), nas ho-
ras vagas gosta de pescar, ler e as-
sistir a jogos de futebol.

Veneza Water Park - Nos dias
de muito sol, o Veneza se pro-

põe a ser o oásis da criançada.
No parque aquático, além dos tobogãs e
piscinas, há palcos montados para musi-
cais infantis. Por conta do período de fé-
rias, o parque está funcionando de terça-

feira a domingo, das 9h às 17h. Para só-
cios da Asserjufe, os ingressos têm pre-
ços promocionais. Mais informações
com Cristiane.


