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TRF lamenta aposentadoria de Ubaldo Cavalcante

O Setor de Psicologia da
DAMS disponibilizou na
Intranet um novo serviço,
denominado “Banco de
Currículos”, contendo dados
profissionais dos estudantes
de nível médio que
estagiaram e se desligaram
recentemente do TRF5.
Para acessar, basta clicar no
link Setores, escolher a opção Divisão
de Assistência Médica e Social e, por

Setor de Psicologia lança Banco de currículos
fim, Banco de Currículos
Estagiários. Para o
supervisor Wallace Ribeiro,
“a iniciativa tem caráter
psicossocial e faz parte do
programa Busca Saudável,
que compreende uma série
de ações voltadas para
aumentar as chances de
empregabilidade dos

estagiários egressos do Tribunal”.
Outras informações: 9258.

A equipe da Folha de Pagamento orienta
os servidores a utilizarem com racionali-
dade o empréstimo consignado. O ser-
vidor deve ficar atento porque o valor
máximo de contratação é calculado em
função da capacidade de pagamento,
que não poderá comprometer mais de
30% da remuneração, provento ou pen-
são. No entanto, o empréstimo consigna-
do ainda é a melhor opção para quitar
dívidas mais onerosas, como as dos
cheques especiais e cartões de crédito.

Folha orienta sobre
empréstimo consignado

Termina amanhã o
prazo para a entrega
dos trabalhos (pintura
ou desenho) do projeto
Criança Talento,
realizado pelo TRF5. As
obras de arte e as fichas de inscrição
devem ser entregues no Cerimonial
(15º andar). O Criança Talento está
no segundo ano consecutivo, visando
visa estimular o gosto pela arte e
valorizar os dons artísticos dos filhos
dos magistrados e servidores desta
Corte. O acervo das obras dos
“artistas mirins” estará em exposição
no hall de entrada do edifício-sede,
durante a Semana da Criança. Pais e
responsáveis por crianças com
idades entre 6 e 10 anos receberam
uma ficha de inscrição que também
deverá ser entregue, junto com os
trabalhos, no Cerimonial (15º andar).

Criança Talento
recebe inscrições
até amanhã

O Pleno do TRF5 aprovou ontem, por
unanimidade, a concessão da Medalha
da Ordem do Mérito Pontes de Miranda
(mais alta condecoração do Tribunal) ao
desembargador federal Ubaldo Ataíde
Cavalcante, que será entregue em
sessão solene no dia 15 de outubro. Os
desembargadores aprovaram o pedido
de aposentadoria voluntária apresentado
pelo magistrado homenageado. O
requerimento será encaminhado para
assinatura do Presidente da República e
publicação no Diário Oficial da União. A
sessão plenária, presidida pelo decano
desembargador Lázaro Guimarães, foi
tomada pelo clima de despedida, quando
cada um dos membros homenageou o

companheiro que se despede após 47
anos de serviços prestados, 28 deles
dedicados à magistratura. Dos antigos
companheiros Lázaro Guimarães e José
Maria Lucena aos mais recentes Vladimir
Carvalho e Rogério Fialho, todos desta-
caram as inúmeras qualidades deste
baiano, que percorreu o País deixando a
marca de um juiz experiente, sério, culto
e sobretudo humano. “Para ele, não se
trata de um calhamaço de papéis. Um
processo envolve luta, pessoas. Em
cada voto, temos a certeza que ele põe
o coração e se interessa pelo destino do
jurisdicionado”, salientou o desembarga-
dor Marcelo Navarro. O desembargador
federal convocado Frederico Azevedo

falou da honra
de substituí-lo
diversas vezes
e do aprendiza-
do constante,
com quem trata
cada processo
como único.
Ubaldo
Cavalcante
agradeceu a
todos e se
dirigiu a cada
um, retribuindo
palavras de
apreço e
admiração.

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

As fotos de eventos ocorridos no
Tribunal podem ser acessadas na
Intranet. O usuário deve clicar em

SERVIÇOS e escolher a opção
GALERIA DE FOTOS DE

EVENTOS.
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