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Dia Paulista

do Não-Fumar

Maria Cristiana Guimarães

Gab Desª Margarida Cantarelli

Pedro de Melo Souza Filho

Gab. Des. Paulo Gadelha

Ivan Lira da Silva

Gab. Des. José Baptista

Margarida é cidadã sergipana
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Maria das Montanhas Pereira Barros é

técnica judiciária concursada desde 97.

Formada em Engenharia Civil pela

UFPE, Maria atuou na Seção de Enge-

nharia em 97 e desde 98 é supervisora

da Seção de Limpeza, Conservação e

Jardinagem. Nascida em

Pesqueira (PE), Maria

admite que seu coração é

de Paulo Afonso (BA),

cidade onde foi criada e

que sempre visita para

rever a família.

O presidente da As-

sembléia Legislativa

de Sergipe, deputado

Antonio Passos So-

brinho, entregou na

manhã da última quin-

ta-feira, à presidente

Margarida Cantarelli o

título de Cidadã

Sergipana. A soleni-

dade teve lugar no plenário do Palá-

cio Governador João Alves Filho, se-

de do Legislativo de Sergipe, centro

de Aracaju. “Por sua história, Sergipe

estende os braços e recebe a doutora

Margarida de coração aberto, orgulho-

so e feliz, por inscrevê-la entre seus

filhos mais ilustres”, saudou o depu-

tado estadual Augusto Bezerra, autor

do projeto de lei que resultou na ho-

menagem à magistrada. Em agrade-

cimento, a homenageada destacou

suas raízes sergipanas

ao lembrar o bisavô

José Diniz Barreto, ser-

gipano que foi profes-

sor da Faculdade de

Direito do Recife. Sem

disfarçar a emoção, a

magistrada definiu a

outorga do título como

“a maior dádiva que um

povo pode conceder a alguém - sua ci-

dadania”. Entre as personalidades sergi-

panas e pernambucanas que prestigi-

aram a solenidade destacam-se o go-

vernador João Alves Filho, o ex-gover-

nador Albano Franco, o vice-prefeito de

Aracaju Edvaldo Nogueira, o empresário

João Carlos Paes Mendonça e os de-

sembargadores federais José Baptista,

Luiz Alberto Gurgel, Paulo Gadelha e

Marcelo Navarro, além de juízes

federais da 5ª Região e políticos.

A presidente Margarida

Cantarelli, o reitor da Uni-

versidade Federal de Ser-

gipe José Fernandes de

Lima e a diretora em exer-

cício do Foro da Justiça

Federal de Sergipe Telma

Santos inauguraram na úl-

tima quinta-feira a sede do

Juizado Especial Federal de Aracaju -

Foro Desembargadora Margarida

Cantarelli. A nova unidade judiciária, que

passa a ser presidida pelo

juiz federal Carlos Rebêlo

Júnior, ocupa um casarão

histórico localizado na

Praça Camerino, centro de

Aracaju. O imóvel cedido

pela UFSE já sediou o

Atheneu sergipense, a

Faculdade de Economia e

o Museu do Homem. No local vai

funcionar também um posto avançado da

Justiça Federal.

Uma saudação proferida pelo juiz

federal Edmilson Pimenta abriu na

noite da última quinta-feira, no

Tribunal de Contas de Sergipe, a

sessão solene em homenagem à

presidente Margarida Cantarelli. Na

ocasião, a juíza federal Lidiane Bomfim

de Meneses entregou à homenageada

uma placa de prata com o

“reconhecimento à grandeza moral,

intelectual e profissional” da presidente

do TRF e seu apoio à modernização da

Justiça Federal sergipana. Na mesma

sessão, Margarida recebeu um

ramalhete de flores ao som da música

“Amigos para sempre”, interpretada pela

soprano Raquel Leite, enquanto um telão

exibia fotos com um resumo da vida

pública da homenageada. Sem disfarçar

a emoção, a presidente do TRF

agradeceu as manifestações de carinho.

Justiça de SE

faz homenagem

Juizado ganha sede em Aracaju


