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Forum no TRF celebra centenário do Rotary
O centenário do Rotary
International será celebrado
amanhã no Salão do Pleno,
às 20h, com a abertura do I
Fórum de Ética Convivencial.
O encontro, que se estende
até a sexta-feira, tem como
tema central “Políticas Públi-
cas e Ética”. A presidente
Margarida Cantarelli, faz a abertura do
evento. Em seguida, o vice-presidente
do Conselho Federal da OAB,
Aristóteles Atheniense, profere conferên-
cia inaugural sob o tema “Ética
Convivencial – Instrumento de Harmonia
na Sociedade Moderna”. A programação
continua no dia seguinte, às 9h com ex-
posição do ex-ministro da Fazenda Gus-
tavo Krause sobre “Políticas Públicas e

Ética”. Às 10h20, o
arquiteto José Luiz
Motta Menezes fala so-
bre “Urbanismo e Éti-
ca”. Às 14h30, o enge-
nheiro Mário de Oliveira
Antonino aborda o
tema “Contribuição do
Rotary International

para a Educação da Paz”. A minis-
tra Eliana Calmon, do STJ, fala em
seguida sobre “Política Judiciária
de Controle e Harmonia Social”. No
encerramento da programação, às
16h50, será apresentado um rela-
tório final do encontro, pelos pro-
fessores Valdrílio Leal Curado,
Nilzardo Carneiro Leão e Palhares
Moreira Reis.

O ministro Castro Meira, do STJ, a
presidente do TRF/5ª Margarida
Cantarelli, o diretor do Foro da
Seção Judiciária de Sergipe, Carlos
Rebêlo Júnior, os juízes federais
Vladimir  Carvalho e Maximiliano Ca-
valcanti e a prefeita Maria Mendonça
fizeram o assentamento da pedra
fundamental da Subseção Judiciária
de Itabaiana, no último sábado, du-
rante breve solenidade. As obras da
sede da Justiça Federal naquele
município sergipano já tiveram início
e serão concluídas em 180 dias. O
imóvel ocupa uma área de 10 mil
metros quadrados e 700 metros
quadrados de área construída. Na
ocasião, a prefeita destacou o papel
de Margarida Cantarelli no processo
de dotar Itabaiana de uma Vara Fe-
deral. “Este é um marco histórico
para nossa cidade”, disse Maria
Mendonça. O Dia Internacional da

Mulher foi bem come-
morado ontem no
TRF. A presidente
Margarida Cantarelli
foi recebida com flo-
res no hall de entrada
e ao som da orquestra
do Centro de
Criatividade Musical. À tarde, no Salão do
Pleno, a presidente, diretoras e
servidoras foram homenageadas com
uma apresentação do quarteto de clari-

TRF comemora Dia Internacional da Mulher

Classificados

netistas feminino Lua Branca. As
servidoras receberam, ainda, rosas du-
rante almoço no 16º andar e folder com a
poesia “Alma de Mulher”.

A partir de hoje a Asserjufe
expõe lindas cami-

setas esportivas
para adultos e

crianças a preços
acessíveis. Visite

o posto da Associ-
ação no térreo.

Pernambucano do Recife, Manoel
Fernando Lopes de Souza está lotado
no Gabinete da desembargadora fede-
ral Margarida Cantarelli há quatro anos.
Requisitado à Prefeitu-
ra da Cidade do Recife,
o servidor possui o se-
gundo grau completo e,
nas horas vagas, gosta
de curtir o neto de 2
anos e assistir as corri-
das de Fórmula-1.

Eliana Calmon


