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Ficha de avaliação

deve ser entregue

até o dia 21

Margarida inaugura
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Asserjufe inaugura

sede própria hoje

durante coquetel

Helena: 1ª juíza federal na Corregedoria
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Agulhão branco em postaLasanha 4 queijosEscalope

Camarão ao queijo

A recifense Myriam Temporal Bessoni
é supervisora de Operação, na
Subsecretaria de Informática, no TRF/
5ª, onde está desde 94. Myriam é for-
mada em Informática,
pela Universidade Ca-
tólica de Pernambuco.
Nas horas vagas, gos-
ta de ficar em compa-
nhia da família e princi-
palmente da filha de
um ano.

A presidente Margarida Cantarelli,
inaugura amanhã a 7ª Vara Federal
de Sergipe, no município de Estân-
cia. O novo Foro da Justiça Federal
tem o nome do Ministro José de Cas-
tro Meira. A solenidade acontecerá no
Auditório do Senai, a partir das 10h. A
Vara instalada em Estância vai funcio-
nar provisoriamente na Rua Capitão
Salomão, 150, centro, em imóvel ce-
dido pela Caixa Econômica Federal.
No dia seguinte, a magistrada vai a
Itabaiana fazer o lançamento da pe-
dra fundamental da sede da Subse-
ção Judiciária naquele município. A
Vara Federal de Itabaiana, já funciona
no Foro Juiz Federal Vladimir Souza
Carvalho, na Avenida Luiz Magalhães,
1015, centro. O Foro ocupa provisori-
amente um imóvel cedido pela Pre-
feitura. As obras da sede própria já
tiveram início e devem estar concluí-
das em setembro, com mil metros
quadrados de área construída. O
diretor da Vara de Itabaiana é o juiz
federal José
Maximiliano Caval-
cante. Nessa Vara já
tramitam mais de
3.600 processos.
Juntas, as Varas de
Itabaiana e Estância
abrangem 75 muni-
cípios.

Próximo dia 21 é a data limite para
a entrega na Subsecretaria de
Pessoal das fichas de avaliação
de desempenho do Proged refe-
rentes aos servidores que inicia-
ram seu período de gestão em 1º
de abril de 2004, neste Tribunal. O
não cumprimento do prazo legal
pode acarretar prejuízos financei-
ros aos servidores que, aprovados
na avaliação, irão receber um pa-
drão em 1º de abril deste ano.
Maiores esclarecimentos podem
ser obtidos com Soraya Portugal,
na Subsecretaria de Pessoal, atra-
vés do ramal 9335.

O presidente da Asserjufe Airon Galvão
inaugura às 19h de hoje a primeira sede
própria da Associação. O prédio recém-
construído oferece em suas instalações
várias opções de lazer para os associa-
dos. A inauguração, que acontecerá du-
rante coquetel, marca o início de uma
nova etapa da entida-
de. A idéia agora é
construir uma piscina
semi-olímpica. A sede
foi construída em terre-
no vizinho à Seção judi-
ciária de Pernambuco,
na avenida Recife,
Jiquiá.

A juíza federal Hele-
na Delgado Fialho,
que representa a
Justiça Federal no
Tribunal Regional
Eleitoral da Paraíba
(TRE-PB), foi eleita e
empossada segun-
da-feira passada no
cargo de Correge-
dora Regional Eleito-
ral daquela Corte. Com isso, Helena
Fialho passa a ser a primeira juíza fede-

ral a responder pela
Corregedoria. A
magistrada, que é ti-
tular da Vara de Exe-
cuções Fiscais (5ª
Vara Federal) da
Seção Judiciária da
Paraíba, foi respon-
sável pelo maior nú-
mero de processos
julgados pelo Tribunal

Regional Eleitoral da Paraíba, durante o
ano passado.

Classificados
Vendo videogame Nintendo-

64 com três jogos e dois con-
troles. Tratar com Eduardo no

ramal 9700.


