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Dia do Motociclista

Margarida destaca contribuição do Rotary

Campina Grande ganha Juizado Especial
Virtual e acaba com processos em papel

Pratos do DiaPirão de camarãoFeijoada
Carne assada com pimentãoPeixe em postaCaldeirada

A presidente do TRF/5ª,
dsembargadora Margarida
Cantarelli e o diretor do Foro
da Seção Judiciária da
Paraíba, juiz federal Rogério
Fialho, inauguram na próxima
segunda-feira o Juizado Virtual
de Campina Grande (9ª Vara).
A solenidade acontece às 17h,
no auditório da Justiça Federal
naquele município. A 9ª Vara será o pri-

meiro Juizado Especial Fede-
ral do Estado a funcionar total-
mente informatizado, sem a
movimentação física dos pro-
cessos em papel. “Além da
grande economia de material,
a exemplo do papel, a simplifi-
cação do processo e a redu-
ção do tempo são os grandes
méritos do novo sistema”, ava-

lia o juiz federal Rogério Fialho.

Perfil
Recifense, Ewerson
Carlos Braz de Miranda foi
cedido ao TRF/5ª através
de convênio técnico pela Prefeitura do
Recife. Agente da segurança do Tribu-
nal desde 1997, Ewerson está hoje no
gabinete do desembargador Marcelo
Navarro. Além do curso de Técnico
em Segurança, vai se formar em Se-
gurança Pública e Patrimonial pela
Universo. Nas horas vagas, joga xa-
drez e lê livros religiosos e esotéricos.

Ágape homenageia
presidente do TRF
A presidente
Margarida
Cantarelli foi on-
tem à Capital
do Agreste par-
ticipar do almo-
ço oferecido

pelo Caruaru Ágape Clube, em sua
homenagem, no Park Hotel. A coor-
denadora do curso de Direito da
Faculdade de Direito de
Caruaru, Waleska Vasconcelos,
fez uma emocionada saudação
à magistrada e o presidente do
Caruaru Ágape, Paulo Casé,
entregou um diploma do Clu-
be. O encontro reuniu grande
número de convidados.

Procuradora também
rende homenagem
A procuradora-chefe da Fazenda Nacio-
nal Tereza Cristina foi ao Gabinete da
Presidência, ontem, prestar uma home-
nagem à presidente Margarida Cantarelli.

Acompanhada de
outros procurado-
res, Tereza Cristi-
na entregou à ma-
gistrada uma pla-
ca e um ramalhe-
te de flores.

A presidente do TRF/5ª Margarida
Cantarelli abriu na noite de ontem o I
Fórum de Ética Convivencial, no Sa-
lão do Pleno. Na oportunidade, desta-
cou a grande contribuição do Rotary
às causas da Humanidade e se disse
emocionada em encerrar sua gestão
presidindo um evento dessa dimen-
são. Depois da apresentação da Or-
questra Suzuki, o governador do Dis-
trito 4500 do Rotary International
Alberto Bittencourt destacou o ideal
do Rotary de servir aos seus integran-
tes, tendo a ética como princípio e a
capacidade de adaptação às mudan-
ças. Na conferência de abertura do
encontro, o vice-presidente do Con-
selho Federal da OAB, Aristóteles
Atheniense falou sobre a ética na
trajetória do Homem, na política e no
serviço público. Citou grandes filóso-

fos e deu alguns
exemplos
da falta de
ética na so-
ciedade an-
tiga e no
mundo mo-
derno. O
evento con-
tinua às 9h
de hoje com
uma exposição do
ex-ministro da Fa-
zenda Gustavo
Krause. À tarde, a
ministra Eliana
Calmon, do STJ,
expõe o tema “Po-
lítica Judiciária de
Controle e Harmo-
nia Social”.
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