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Aniversariantes

Avaliação do Proged

termina no dia 21

Arthemísia Ferreira P Santiago
Diretoria-Geral
Pedro Alexandre M Bezerra
Administração Predial
Eliomar Ramos da Silva
VIP Vigilância
Rosemary de Oliveira Souza
Distribuição

Dia da Academia
Brasileira de Letras

Esmafe retoma a

Quinta Jurídica

Presidente do TRF já é Cidadã Campinense Perfil

Margarida inaugura outra Vara em Campina

Pratos do DiaBobó de camarãoPeixe à portuguesaPanqueca de frangoAlmôndega
Carne com legumesFilé de frango na chapa

Pernambucano de Pauda-
lho, o analista judiciário
Maurício José de Souza
Montenegro ingressou no TRF em ja-
neiro de 1990, através de concurso.
Formado pela Faculdade de Direito do
Recife foi diretor da Subsecretaria de
Pessoal de 92 a 94. Atua desde 96 no
gabinete do desembargador Ridalvo
Costa, onde é assessor. No lazer Mon-
tenegro prefere, dentre outras ativida-
des, a literatura, praia, futebol e cerveja.

Classificados
A Lacqua de Fiori está com

um stand mostrando toda sua
linha de cosméticos hoje, na

Asserjufe

A presidente do TRF/5ª
Margarida Cantarelli e os
juízes federais Rogério
Fialho e Rudival Nasci-
mento, diretores da Seção
Judiciária da Paraíba e da
Subseção Judiciária de
Campina Grande, respec-
tivamente, inauguraram a
9ª Vara Federal da
Paraíba, a terceira em
Campina Grande. A soleni-
dade teve lugar no auditó-
rio da Justiça Federal, no
início da noite na última
segunda-feira. Na ocasião
o local passou a chamar-
se oficialmente “Auditório
Juiz Rogério Fialho”. Na mesma soleni-

dade, Rudival Nasci-
mento foi nomeado
para responder pela
nova Vara, que fun-
cionará como Juiza-
do Especial Virtual.
Como o evento co-
incidiu com o Dia da
Poesia, o poeta po-
pular Jessiê Quirino
arrancou risos e
aplausos da platéia
com a apresentação
de três de seus poe-
mas nordestinos –
“Parafuso de cabo
de serrote”, “Linda,
não, aquelas tuia” e

“Vou embora pro passado”.

A Escola de Magistratura Federal da
5ª Região (Esmafe/5ª) promove a
primeira Quinta Jurídica do ano, às
17h de amanhã no 10º andar da Se-
ção Judiciária de Pernambuco. O
principal palestrante do evento será
o tributarista José Souto Maior Bor-
ges, doutor em Direito e professor
do Mestrado da UFPE. O tema da
palestra é Harmonização Tributária
no Mercosul. Na oportunidade, o di-
retor da Esmafe/5ª, desembargador
federal Luiz Alberto Gurgel de Faria,
estará empossando a juíza federal
Joana Carolina Lins Pereira no cargo
de diretora do Núcleo Seccional da
Esmafe em Pernambuco. Este é o
sexto Núcleo Seccional instalado na
atual gestão.

Diretores e chefes de Gabinete que te-
nham servidores lotados em suas unida-
des em avaliação pelo Proged - Proces-
so de Gestão de Desempenho dos Ser-
vidores no período de 1º de abril de
2004 a 31 de março de 2005, devem
lembrar que no dia 21 deste mês termina
o prazo para devolução do formulário de
avaliação, devidamente preenchido, para
a Subsecretaria de Pessoal. Outras infor-
mações com Soraya, no ramal 9335.

O presidente da Câmara
Municipal de Campina
Grande, vereador Romero
Rodrigues, entregou à pre-
sidente do TRF/5ª Margari-
da Cantarelli, o título de Ci-
dadã Campinense. A home-
nagem resultou de um pro-
jeto de lei apresentado pelo próprio vere-
ador e aprovado por unanimidade. A ses-
são solene especial do Legislativo muni-
cipal foi realizada no auditório da Justiça
federal, às 18h30 da última segunda-fei-

ra. “Volto a Campina Gran-
de nesta noite, conduzida
por fortes emoções”, disse
a homenageada. Em segui-
da, fez um breve histórico
da cidade que a adotou
como filha e agradeceu a
distinção. “Campina Grande

agradece à doutora Margarida Cantarelli
pelos reiterados gestos de confiança na
nossa terra”, enfatizou o vereador, lem-
brando que a magistrada “trouxe a justiça
do futuro para nossa cidade”.

Rogério Fialho

Romero
Rodrigues
entrega título


