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Aniversariantes

Margarida se torna

cidadã campinense
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Dia Nacional
da Poesia

Campina Grande

inaugura Vara

Biblioteca do TRF/5ª oferece acervo on-line

Eliana Calmon encerra Fórum no TRF

Pratos do DiaGuisadinho à brasileiraOmelete de carneContrafilé ao fornoMacarronada à bolonhesaPeixe em postaPeito de frango à parmegiana

Perfil
Lourenço Guilherme dos
Santos Lima é natural de
Campina Grande (PB) e
chefe de gabinete no TRF
há 8 anos. Chefiou o gabinete da Presi-
dência por 4 anos (Francisco Falcão e
José Maria Lucena) e hoje atua no ga-
binete do desembargador José Maria
Lucena. Formado em Economia e Ad-
ministração pela Unicap, acumula 25
anos de atividade no cargo. Nas horas
vagas, gosta de ler, assistir programas
esportivos e cuidar da Anchegab.

A presidente Margarida Cantarelli ins-
tala às 17h de hoje, em Campina
Grande, a 9ª Vara Federal da
Paraíba, que vai funcionar exclusiva-
mente como Juizado Especial Virtu-
al. Nele não haverá movimentação
física de papel, com os processos
tramitando por meio eletrônico. A so-
lenidade de instalação acontecerá no
auditório Juiz Federal Rogério de
Meneses Fialho Moreira, na
Subseção Judiciária daquele municí-
pio. O diretor do Foro da Justiça Fe-
deral na Paraíba, juiz federal Rogério
Fialho, e o subdiretor do Fórum
Nereu Santos, juiz federal Rudival
Gama estarão à frente da solenida-
de, ao lado da magistrada.

Desde sexta-feira passada, a biblioteca
do TRF/5ª tornou-se a primeira dos cinco
Tribunais Regionais Federais do país a
disponibilizar consulta on-line de seu
acervo. Graças ao software Thesaurus,
adquirido pelo Conselho de Justiça Fe-
deral, o usuário pode consultar os 6.667
títulos de livros e 221 diferentes periódi-
cos através do site deste Tribunal. O sis-
tema já vinha sendo utilizado exclusiva-
mente pela biblioteca que, há cerca de
um ano, já operava com os módulos de
consulta, empréstimo, devolução e re-

serva. Com todos os livros dotados de
códigos de barras, o atendimento é
agilizado. Tendo em vista os vários pro-
blemas enfrentados com a migração do
antigo sistema para o atual, só agora foi
possível a consulta on-line, tudo graças
ao trabalho realizado pela biblioteca com
o apoio do pessoal da Informática. A no-
vidade vai beneficiar especialmente os
usuários das seis Seções Judiciárias da
5ª Região, que podem consultar todo o
acervo e fazer o pedido dos livros atra-
vés de suas respectivas bibliotecas.

A presidente do TRF/5ª Margarida
Cantarelli se torna na noite de hoje a
mais nova Cidadã Honorária de Campina
Grande. A magistrada recebe o título das
mãos do presidente da Câmara Munici-
pal, vereador Romero Rodrigues Veiga,
que foi autor do projeto que resultou na
homenagem, aprovado por unanimidade.
A sessão extraordinária da Câmara será
realizada no auditório da Justiça Federal,
a partir das 20h.
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O I Fórum de Ética Convivencial, realiza-
do na última sexta-feira no TRF/5ª, con-
tou com a participação da ministra Eliana
Calmon, do STJ. Durante sua exposição,
a ministra disse que “com a ordem jurídi-
ca no Brasil nasceu o Poder Judiciário,
como fenômeno do Estado, para fazer
cumprir regras de harmonia dentro da so-
ciedade”. Pela manhã, ao expor o tema
“Políticas Públicas e Ética”, o ex-ministro
da Fazenda Gustavo Krause disse que
“a diferença entre moral e ética é que a
ética coage de dentro para fora, de acor-
do com a consciência de cada um, e a
moral coage de fora para dentro, basea-
do nos costumes e relações de confian-
ça”. Por sua vez, o arquiteto José Luiz
Motta Menezes, disse que a intervenção
urbana não seria ética quando atendesse

a interesses individuais ou de gru-
pos de interesse, em detrimento
do bem co-
mum. Já o en-
genheiro Mário
Antonino afir-
mou na sua ex-
posição que “o
Rotary nasceu
sob a égide da
paz e o quarto
item dos prin-
cípios rotários mostra a
paz não como ausência
de guerra mas como es-
tado de espírito” . O
Fórum assinalou o cen-
tenário de fundação do
Rotary International.

Gustavo
Krause


