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Aniversariantes

Margarida Cantarelli recebe título de 
Cidadã Olindense

Palestra abre atividades do curso Coaching Aplicado à Liderança

Aviso das Turmas 

E la não é a “Mulher do meio-
-dia”, mas encanta aos quatro 

cantos, aonde quer que chegue. 
Margarida Cantarelli, a desembar-
gadora federal emérita e diretora-
-geral do TRF5, natural do Recife 
(PE), recebeu, ontem (23), na Câ-
mara de Vereadores de Olinda, o 
título de “Cidadã Olindense”.  A 
proposta, contida na Resolução nº 
977/2011 daquela instituição, foi de 
autoria do então vereador Ubira-
tan de Castro e Silva Jr., mas coube 
ao vereador Jesuíno Araújo, que 
assumiu o requerimento na Casa 
Bernardo Vieira de Melo, entregar 
o diploma de Cidadã Olindense 
à Cantarelli. O prefeito de Olinda, 
Renildo Calheiros, considerou justa 

a homenagem. 
“Olinda tem uma 
história muito rica, 
de lutas, cultura e 
artes. Olinda é um 
estado de espírito. 
Quando a cidade 
lhe presta essa ho-
menagem, minha 
dúvida é sobre a quem parabenizar; 
se a mais nova cidadã da cidade ou 
a cidade, por hoje ter, entre suas fi-
lhas, uma figura tão ilustre, querida 
e respeitada. Parabéns à Margarida 
Cantarelli e a Olinda”.  
Cidadania honorária – De acordo 
com Margarida, a cidadania hono-
rária é algo muito especial. “Amar 
a cidade onde nascemos – é a lei 

da natureza – ali temos raízes, a 
família, vivemos a infância, estuda-
mos, conhecemos o que é amizade, 
tivemos vizinhos, guardamos amo-
res juvenis e lembranças. Mas amar 
outra cidade será uma opção fruto 
da nossa escolha, da nossa vonta-
de? Ou uma afinidade, nem sempre 
explicável, quase um mistério. Ou 
as duas coisas. É o “genius locci” 

O Núcleo de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos (NDRH) promoveu, ontem, no Ple-
no do TRF5, a palestra de abertura do curso 
“Coaching Aplicado à Liderança”, ministrada 
pela servidora da Justiça Federal em São Pau-
lo, Gisele Molinari Fessore, que é mestre em 
filosofia e possui o certificado Master Coach. 
De acordo com Gisele, o líder coaching de-

dos romanos – a alma do lugar 
com a qual nos identificamos. São 
as esquinas invisíveis, atemporais, 
que estão dentro de nós e que nos 
unem o nosso gostar, o sentir-se 
bem. Não precisa procurar saber o 
porquê, é simplesmente viver. As-
sim, é que estou em Olinda desde 
maio de 1980. Sempre amei Olinda, 
talvez até sem o saber. Olinda é His-
tória, é cultura, é paisagem, Olinda 
é por justiça patrimônio da Huma-
nidade”. A solenidade foi prestigia-
da pelos desembargadores federais 
Carlos Rebêlo Júnior e Ivan Lira 
(convocado), por vereadores olin-
denses, diretores e servidores do 
TRF5, políticos, artistas, escritores e 
membros da Academia Pernambu-
cana de Letras e do Instituto Arque-
ológico, Histórico e Geográfico de 
Pernambuco.

senvolve as pessoas, capacita a equipe e dá 
oportunidade de crescimento. “O coach dá 
feedback constante, reforço positivo, apon-
tando pontos para melhoria”, ressaltou. Ao 
final da palestra, foi sorteado o livro “Qual 
tua obra”, de Mario Sérgio Cortella. A sorte-
ada foi a servidora da Quarta Turma, Edna 
Barbosa.

As Primeira e Terceira turmas 
do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 não realizarão 
sessão ordinária na próxima 
quinta-feira, 1º/10, devido ao 
comparecimento de seus inte-
grantes à posse do desembar-
gador federal Marcelo Navarro 
como ministro do STJ, no dia 
30/09, em Brasília.

O Fluxus, sistema por meio do 
qual tramitam, eletronicamente, 
documentos e processos adminis-
trativos recebidos ou gerados no 
âmbito da 5ª Região, comemorou, 
quarta (23), cinco anos de implan-
tação. A ferramenta é utilizada no 
TRF5 e em quase todas as seções 
judiciárias vinculadas.


