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Aniversariantes

Perfil

Mauro Salles: Palestra no TRF
Lílian Mª Araújo A L Corrêa
Recursos
Sandra Rodrigues de Oliveira
Administração Predial
Sávia França de Carvalho
Gab. Des. José Baptista
José Demóclitos S da Silva
Gab.Desª Margarida Canta-
relli
Francisco de Assis Gomes
Bom Clima

Pratos do DiaEscalope de carneFilé de peixe à portuguesaRabada com pirãoFrango no forno

Tarde literária movimenta o Pleno

Dia Nacional do
Naturismo

Tomada de
Monte Castelo

Classificados
Vendo videogame Nitendo 64,

com 2 consoles, 3 jogos 3D e 1
Tremon Back. Eduardo (9397)

A recifense Maria da Conceição Rocha
Parente é supervisora do Centro de
Desenvolvimento de Recursos Huma-
nos, do TRF/5ª. Requisitada à Prefei-
tura do Recife, está no Tribunal desde

2000. É formada em Pe-
dagogia, pela UFPE, em
Direito, pela Unicap, e
tem pós-graduação em
Psicologia, também pela
Unicap. Nas horas vagas,
gosta de ler e viajar.

A presidente do TRF/5ª Margarida
Cantarelli é uma das personalida-
des que receberão hoje a meda-
lha “O Pacificador da ONU Sérgio
Vieira de Mello”, instituída pelo
Parlamento Mundial pela Seguran-
ça e Paz, que tem sede na Itália. A
solenidade de entrega da conde-
coração acontecerá às 19h30 de
hoje, no Instituto Ricardo Bren-
nand, na Várzea. Estarão à frente
do ato solene o lord presidente Vi-
ktor Busá, o embaixador da dele-
gação brasileira e ministro pleni-
potenciário Luiz Antonio Nasci-
mento e o deputado do Parlamen-
to Mundial Leopoldo de Albuquer-
que. Além da presidente do TRF/
5ª serão agraciados com a meda-
lha a presidente da Pastoral da
Criança, Zilda Arns, e os governa-
dores Jarbas Vasconcelos (Per-
nambuco), Wil-
ma de Faria
(Rio Grande do
Norte) e Cássio
Cunha Lima
(Paraíba).

Margarida recebe

Medalha nesta 2ª satenção do jornalista ao adquirir
informações para suas matérias de
forma clara e verdadeira. Enfatizou
a facilidade na manipulação de ima-
gens pela digitalização e da melho-
ria na comunicação após a relação
mais aberta entre Rádio e Televi-
são, destacando o jornalismo online
que está revolucionando o modo de
expor as notícias.  “A informação
estimula o progresso”, finalizou.

O  jornalista e pu-
blicitário Mauro
Salles proferiu
palestra na última
sexta-feira, no
TRF, sobre “Pre-
sente e Futuro do
Jornalismo e Co-
municação”, du-

rante o lançamento do Livro “Doutor Ro-
berto”.  Disse estar perplexo com a de-

O livro Doutor Roberto foi lançado no
TRF, 6-feira passada O evento organiza-
do pela AIP, TRF e UBE-PE, foi prestigi-
ado por três dos quatro autores, Mauro
Salles, Joaquim Falcão e Arnaldo Niskier.
Apenas Almeida Braga não compareceu,
devido a uma cirurgia. D. Lily Marinho, vi-
úva do ex-presidente das organizações
Globo, recebeu do presidente da AIP
Flávio Chaves o título de “Presidente de
Honra da Sociedade Amigos da AIP”.
Roberto Marinho Neto, agradeceu, em
nome da família, as homenagens: A Me-
dalha do Mérito da Imprensa de Pernam-

buco, conferida ao Dr. Roberto Mari-
nho (i.m), a Medalha Salvador Nigro,
o diploma Salvador Nigro e o Troféu
da AIP, que seria entregue a Rober-
to Irineu Marinho. A presidente Mar-
garida Cantarelli encerrou a sessão
com breve discurso, no qual descre-
veu a figura da nova Justiça: a balança,
hoje mais do que nunca, é de igualdade.
Mas a Justiça tirou a venda dos olhos
para ver o que acontece ao seu redor e
tirou a espada, não que suas decisões
tenham perdido força, mas no seu lugar
colocou o coração para humanizá-las.

Flávio Chaves
e D. Lily

D. Lily e Margarida CantarelliMargarida
Cantarelli


