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ma tarde especial para co-
memorar o Dia Internacional 
da Mulher no Tribunal Regio-

nal Federal da 5ª Região – TRF5. 
Ontem, elas lotaram a Sala das 
Turmas para ouvir a médica der-
matologista do Núcleo de As-
sistência à Saúde (NAS), Fabiana 
Kovacs,que fez  a apresentação 
“Como deixar minha pele mais 
bonita? Procedimentos estéticos 
em Dermatologia”. Antes da pa-
lestra, a desembargadora federal 
Margarida Cantarelli recebeu, em 
nome das mulheres que fazem o 
TRF5, um ramalhete de flores do 

Dia da Mulher é comemorado em clima de interação no TRF5

diretor-geral do TRF5, Marcos Net-
to. Após a homenagem, a médica 
Fabiana Kovacs iniciou a apresen-
tação esclarecendo que, antes de 
tudo, é preciso não só cuidar do 

lado de fora, mas também do inte-
rior feminino, numa visão holística, 
ou seja, o conjunto. A interação 
foi muito grande, pois as mulhe-
res queriam conhecer, principal-

Uma unanimidade entre as mu-
lheres presentes à homenagem 
do TRF5 pela passagem do Dia 
Internacional da Mulher foi o de-
safio de conciliar os diversos pa-
péis: mãe, esposa e profissional. 
“O melhor de ser mulher é poder 
ser mãe. O fato da mulher ge-
rar, sentir o bebê no seu ventre. 
Homem nenhum vai poder sentir 
isso nunca. É uma dádiva, uma 

exclusividade nossa como mulher”, 
destacou a servidora da Taqui-
grafia, Flávia Nogueira. Para ela, a 
parte mais difícil de ser mulher é 
conciliar trabalho, maternidade, a 
coordenação de uma casa e ainda 
ser uma boa esposa e fazer tudo 
muito bem. A desembargadora 
federal Margarida Cantarelli, disse 
que se pudesse escolher, escolhe-
ria ser mulher em qualquer hipó-

tese. “Há dificuldades, sobretudo 
para as pessoas que viveram em 
uma sociedade mais fechada, 
com mais restrições à atuação 
da mulher, mas deu prazer de 
enfrentar essas discriminações, 
essas restrições, e saber que é 
possível superá-las. Então eu 
acredito que a mulher tem esse 
desafio e o bom é vencê-lo”, 
atesta a magistrada.

mente, os procedimentos 
responsáveis por tornar 
a aparência mais bela. A 
médica falou de diversas 
intervenções estéticas, 
apresentando vantagens 
e desvantagens, a uma 
plateia atenta, que não 
perdia um detalhe. Após a 
apresentação, o momento 
foi de confraternização, 

quando foi servido um lanche e 
entregue uma rosa e alguns brin-
des, a exemplo do protetor solar, 
indispensável para todas as peles, 
segundo Fabiana Kovacs.

Entre as muitas mulheres que 
circulam diariamente pelo TRF5, 
uma das mais conhecidas é a di-
retora da Secretaria Judiciária (SJ), 
Telma Motta. Nascida no Recife, 
mas criada na Paraíba, ela che-
gou ao TRF5 há mais de 20 anos. 
Formada em Direito pela UFPB, 
aqui, já passou pela direção da 
Primeira Turma, da Subsecretaria 
do Plenário e também já liderou a 
SJ outras vezes. A Secretaria Ju-

diciária é res-
ponsável por toda a área cartorá-
ria do TRF5. Telma ainda encontra 
tempo e disposição para cuidar 
da família. Casada, tem uma filha 
adolescente. “É o meu orgulho. 
Está estudando para tentar me-
dicina”, diz ela sobre a filha Ro-
berta, 17 anos. “A gente aprende 
a conciliar as 
funções de mãe 
e servidora”.
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