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Aniversariantes

Perfil

Presidente do TRF inaugura Vara em SE
Paula Ventura Oliveira
Presidência
Aldenice Lima S Cunha
TGS
Priscila do Nascimento Silva
Protocolo

Dia Internacional
da Mulher

Pratos do DiaBode guisadoRocambole de carneCarne de solFígado aceboladoPeixe em postaFilé de peito

Mulheres recebem

homenagem hoje

Classificados

Moradores
de dezes-
sete muni-
cípios do
Centro Sul
de Sergipe
não preci-
sam mais
se deslo-
car até
Aracaju
para bus-
car seus
direitos na
Justiça Fe-
deral. É que na última sexta-feira, a
presidente Margarida Cantarelli inau-
gurou no município de Estância a 7ª
Vara Federal de Sergipe. O juiz fede-
ral Vladimir de Souza Carvalho vai
responder pela nova Vara, que funcio-
nará no Foro Ministro José de Castro
Meira, num prédio cedido pela Caixa,
no centro de Estância. No auditório
do Senai, durante discurso marcado
pela emoção, a magistrada lembrou
sua condição de cidadã sergipana e
definiu Estância como “capital do
Centro Sul e berço de tradições histó-
ricas memoráveis”. Por sua vez, o go-
vernador João Alves Filho disse que
“a instalação desta Vara é do maior
significado para todos nós e a pre-
sença marcante da Justiça Federal

no nosso Es-
tado orgulha
o povo
sergipano”.
Emocionado
com a home-
nagem rece-
bida, o minis-
tro Castro
Meira, do Su-
perior Tribu-
nal de Justiça
(STJ) se dis-
se surpreso
com o fato de

o Foro da Justiça Federal em Estância
ter recebido seu nome. “Fico honrado
em ser homenageado por uma cidade
de tantas tradições e berço de figuras
ilustres”, afirmou. Em seguida, desta-
cou que “sem o fácil acesso à Justiça,
não se pode falar na construção de
uma sociedade mais justa e democráti-
ca”, enfatizou.

No Dia Internacional da Mulher,
uma homenagem especial à presi-
dente Margarida Cantarelli, extensi-
va às demais servidoras desta Cor-
te. Um banner no hall de entrada
do TRF dedica mensagem à
magistrada, enquanto um folder
com o poema “Alma de Mulher”
será distribuído no início do expe-
diente. Já o restaurante panorâmi-
co do TRF tem uma surpresa para
suas clientes, no almoço de hoje.

Pernambucana de
Jaboatão dos
Guararapes, Clécia So-
ares Santana trabalha
na agência de viagem Nassau, que
atende aos servidores do TRF. Res-
ponsável pelas reservas nos vôos e
emissão de passagens aéreas, Clécia
trabalha na Nassau há 4 anos e cursa
Pedagogia na Faintivisa. Nas horas
vagas, ela gosta de ficar em casa
com os pais.
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