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O Aniversariantes

Margarida Cantarelli é eleita presidente da APL 

Rogério Fialho é homenageado pela Alepe 

Edilson Nobre

Estagiários
participam de
palestra
socioeducativa

Juíza Federal Gisele Maria 
da Silva Araújo Leite

SJRN – Natal

Curso Novo CPC

presidente do Tribunal 
Regional Federal da 5ª 

Região – TRF5, desembarga-
dor federal Rogério Fialho, foi 
agraciado, na noite da últi-
ma segunda-feira (30), com 
a medalha comemorativa 
aos 180 anos da Assembleia 
Legislativa de Pernambuco 
(Alepe). Na cerimônia, re-
alizada no Teatro de Santa 
Isabel, também foram home-
nageados os 49 deputados 
estaduais que compõem a Casa de 
Joaquim Nabuco, o presidente do 
Tribunal de Justiça de Pernambuco 
(TJPE), desembargador Frederico 
Neves, a viúva do ex-governador 
Eduardo Campos, Renata Cam-
pos, entre outras autoridades. A 
entrega da comenda foi aprovada 

por meio da Resolução nº 1325, 
de 24 de setembro de 2015. Para 
o presidente da Alepe, deputado 
estadual Guilherme Uchoa, a en-
trega da Medalha se deve ao fato 
de que a história da Casa não foi 
construída de modo solitário. “Inú-
meras pessoas, instituições e ór-

gãos ofereceram valorosas 
contribuições, sobretudo os 
poderes Executivo e Judi-
ciário, todos fundamentais 
para a defesa da cidadania 
e o estado democrático de 
direito”, atestou Uchoa. 
Agradecimento - Filho de 
pai pernambucano e mãe 
paraibana, Rogério Fialho 
agradeceu a homenagem.“É 
uma honra receber esta 
homenagem da Assembleia 

Legislativa de Pernambuco, certa-
mente em razão das relações cor-
diais, respeitosas e independentes 
que a Justiça Federal em Pernam-
buco sempre manteve com essa 
Casa Legislativa, que completa 180 
anos de dignos serviços prestados 
ao Estado”, declarou Fialho.

A diretora-geral do TRF5, desem-
bargadora federal emérita Marga-
rida de Oliveira Cantarelli, foi eleita, 
na segunda (30), por aclamação, 
a nova presidente da Academia 
Pernambucana de Letras (APL), 
em substituição à escritora Fátima 
Quintas. Recifense, Margarida Can-

tarelli, 71, vai comandar a instituição 
no próximo biênio, a partir da pos-
se, que será em 26 de janeiro, data 
em que a APL também comemora 
115 anos de fundação. Um dos 
pontos mais frisados por Margarida 
Cantarelli para a futura gestão é o 
diálogo constante com estudan-

tes e jovens escritores. A autora dos 
livros “Momentos na Justiça” e “Rota 
Inversa, Descobrindo Portugal” já foi 
presidente do Instituto Arqueológico 
Histórico e Geográfico Pernambu-
cano (IAHGP).  No TRF5, do qual se 
aposentou em 2014, foi presidente 
durante o biênio 2003-2005.

Cortesia - O presidente do 
TRF5, desembargador fede-
ral Rogério Fialho, recebeu, 
ontem (1º/12), visita de 
cortesia do presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral 
de Pernambuco, desembar-
gador Antônio Carlos Alves. 
Também estiveram presen-
tes as diretoras-gerais do 
TRE-PE e do TRF5, respecti-
vamente, Isabela Landim e 
Margarida Cantarelli.

Os interessados em participar 
do “Seminário Novo CPC – As-
pectos Práticos”, promovido pela 
Escola de Magistratura Federal 
da 5ª Região (Esmafe), podem se 
inscrever até amanhã (3), na In-
tranet e no site do TRF5, pelo link 
disponibilizado na área “Eventos”. 
A capacitação já começa nesta 
quinta, às 14h.  O curso será reali-
zado no Pleno do TRF5, das 14h às 
16h, durante duas quintas-feiras: 
3 e 10/12. No primeiro dia, serão 
palestrantes o juiz federal Frederi-
co Koehler (JFPE) e o assessor do 
desembargador federal Paulo Ro-
berto de Oliveira Lima e professor 
da Universidade Católica de Per-
nambuco, Marcos Netto. Já no dia 
10/12, as palestras ficarão a cargo 
do juiz federal Francisco Barros e 
Silva (JFPE) e do também assessor 
do desembargador Paulo Roberto, 
Expedito Lima Braga Júnior.

Amanhã (3), das 13h às 17h, os 
estagiários de nível médio do 
TRF5 participam de uma reunião, 
que será realizada na Esmafe, 
como parte do acompanhamento 
socioeducativo que a Seção de 
Estágio de Nível Médio realiza 
com os adolescentes. A progra-
mação contempla várias ativida-
des, entre as quais, uma palestra 
com o servidor Bruno Mariano de 
Almeida, lotado no gabinete do 
desembargador federal Alexandre 
Luna, cujo tema é “A Arte de Ser 
mais Gente - Aperfeiçoando nos-
so Caráter”.


