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Vidigal preside reunião do Conselho

Edição nº 51

Perfil

Margarida agora
é Cidadã de Sousa

Escalope ao molho madeira
Bacalhau à moda da casa

Rocambole de carne
Filé de peixe è espanhola

Filé de peito na chapa

Pratos do Dia

Pernambucano do Recife, Arapuan
Gomes da Silva é técnico judiciário e
está lotado na Subsecretaria de Apoio
Especial do TRF/5ª, onde atua como

agente de seguran-
ça. Ingressou nesta
Corte em agosto
de 1989, através
de concurso públi-
co. Nas horas de
folga, Arapuan gos-
ta de praticar pesca
em mar aberto.

O presidente do Superior Tribunal de
Justiça, ministro Edson Vidigal, coman-
da na manhã de hoje
reunião do Conselho da
Justiça Federal, na Sala
de Reuniões do 15º an-
dar. Participam também
do encontro os ministros
do STJ Ari Pargendler,
José Delgado, Fernando
Gonçalves e José Arnal-
do, além da presidente

do TRF/5ª, desembargadora fede-
ral Margarida Cantarelli, e os presi-

dentes Aloísio Pal-
meira (TRF 1ª -
Brasília), Valmir
Peçanha (TRF 2ª -
Rio), Anna Maria
Pimentel (TRF 3ª -
São Paulo) e
Vladimir Passos de
Freitas (TRF 4ª -
Porto Alegre).
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Foi das mais prestigiadas a sessão
solene realizada no Plenário da Câ-
mara Municipal de Sousa, no Alto Ser-
tão paraibano, para entrega do título
de Cidadã Honorária daquele municí-
pio à presidente do TRF/5ª, Margarida
Cantarelli. Durante sessão comanda-
da pelo presidente da Câmara
Marcondes de Oliveira, a homenagea-
da recebeu o título das mãos do vice-
presidente daquela Casa, Francisco
Abrantes e do vereador Ananias de
Almeida. Autor do decreto que resul-
tou na homenagem, o vereador Dário
Formiga, disse que “a honradez e o
senso de justiça da magistrada justifi-
cam a homenagem”. Entre outras au-

toridades,
prestigiaram
a homena-
gem os
desembar-
gadores fe-
derais
Ridalvo Cos-
ta, Luiz
Alberto, Pau-
lo Gadelha,
Francisco
Wildo, Paulo
Roberto e
Marcelo
Navarro.

O desembargador federal Paulo
Gadelha recebeu a Medalha Antonio
Mariz, mais alta condecoração da Câma-
ra de Vereadores de
Sousa. Durante ses-
são solene
conduzida pelo pre-
sidente do
Legislativo, vereador
Marcondes Quiroga
de Oliveira, Paulo
Gadelha se mostrou
emocionado e disse
que “o acaso nada

mais é que a lógica de Deus”, lembrando
que durante boa parte de sua vida políti-
ca combateu o então governador Antonio

Mariz e só no final da
vida daquele político
paraibano se reconci-
liou em torno da
união e do desenvol-
vimento da Paraíba.
Daí sua emoção em
receber essa
comenda das mãos
do vereador Quiroga
de Oliveira.

Gadelha recebe Medalha Antonio Mariz

Com a conferência magna sobre o tema
“A Comunicação Social como Elo entre
o Judiciário e a Sociedade”, o presiden-
te do STJ, ministro Edson Vidigal, abre
às 14h30 de hoje o V Encontro Nacional

de Assessores de Comunicação
do Judiciário e Ministério Público.
O evento, que se estende até a
próxima quarta-feira, deve reunir
cerca de 200 participantes.

Ministro abre Encontro Nacional


