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Dia do Balconista

Dia do Trigo

A gratificação de Natal corres-
ponde ao mesmo valor que o

servidor receberá como salário
do mês de dezembro. Quanto
às substituições, o servidor te-

rá direito à proporcionalidade
da função, desde que esta te-
nha correspondido a no míni-
mo 15 dias no mesmo mês.

Nancy M de Barros Freitas
DAMS
Larissa Almeida Nascimento
Gab. Des. Francisco Wildo

Margarida é “Orgulho de Pernambuco”
Presidente da OAB

potiguar visita

Margarida

Paraíba ganha Núcleo da Esmafe

Nascido em Jaboatão (PE), Gileno
Ferreira de Lima é técnico judiciário
concursado desde 96. Formado em
Ciências Contábeis e cursando Direito
na Unicap, o servidor esteve sempre
lotado na Subsecretaria
de Orçamento e
Finanças. Nas horas
vagas, joga futebol e
curte a cultura
pernambucana, indo a
shows e participando de
festas populares.

A presidente do TRF,
desembargadora fe-
deral Margarida Can-
tarelli, foi homena-
geada na noite de se-
gunda-feira no Teatro
de Santa Isabel com
a entrega do Prêmio
“Orgulho de Pernam-
buco”, alusivo aos
179 anos do Diário
de Pernambuco. A
premiação entregue à
magistrada pelo vice-
presidente do Correio
Braziliense Ari Cunha,
durante concorrida
solenidade, repre-

senta o re-
conhecimento
da sociedade
ao trabalho de-
senvolvido pe-
la magistrada à
frente do Tri-
bunal. Em se-
guida houve
uma apresen-
tação especial
da Orquestra
Sinfônica do
Recife, sob a
regência do
maestro Os-
man Giuseppe
Gioia.

O vice-presidente do
TRF desembargador
Napoleão Maia Filho
instalou na Seção Ju-
diciária da Paraíba o
Núcleo Seccional da
Esmafe, durante ses-
são solene que culmi-
nou com aula magna
proferida pelo desem-
bargador Ridalvo Costa sobre o tema “A
Formação do Juiz Federal”. Na oportu-
nidade, o diretor da Esmafe/5ª desem-
bargador Luiz Alberto Gurgel destacou a
importância do Núcleo no processo de

aproximação com a
comunidade jurídica.
Em seguida, o juiz fe-
deral Alexandre Freire
foi empossado no car-
go de diretor do Nú-
cleo da Esmafe-PB.
Ao final da programa-
ção, o diretor da Re-
vista do TRF desem-

bargador Francisco de Queiroz Caval-
canti lançou a edição alusiva aos 35 anos
de magistratura de Ridalvo Costa. O di-
retor do Foro da Justiça Federal na Pa-
raíba Rogério Fialho encerrou a sessão.

Em visita ao TRF, o presidente da
Seccional da OAB no Rio Grande do
Norte, Joanilson de Paula Rego, foi
recebido pela presidente Margarida
Canterelli, para tratar de assuntos
referentes à instalação da Vara
Federal em Caicó (RN). Durante o
encontro, Joanilson Rego foi
informado das providências já
adotadas pelo Tribunal para que a 9ª
Vara Federal do Rio Grande do Norte
funcione em Caicó, já a partir de 4 de
janeiro de 2005. Tanto a presidente
Margarida Cantarelli como o juiz
federal Ivan Lira (diretor do Foro da
Seção Judiciária do Rio Grande do
Norte) enfatizaram a contribuição
dada pelos componentes do
Tribunal, com o especial empenho
dos desembargadores Ridalvo
Costa, Luiz Alberto Gurgel de Faria e
Marcelo Navarro, todos potiguares.


