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QUARTA

Aniversariantes

Wilson José Guedes Franco
Gab. Des. Ubaldo Cavalcante

Rosemary Miranda Noia
Gab. Des. Ubaldo Cavalcante

Antônio Fernando Farias Dornelas
VIP – Segurança

Outubro

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Dia do Professor

Na tarde desta
quarta-feira, o
desembargador
federal Ubaldo
Ataíde Caval-
cante participa
da última
sessão plenária
nesta Corte, já
que a partir do
próximo dia 20
inicia a aposen-
tadoria. O
magistrado
ingressou na
Justiça Federal
em 1984 e, em
novembro de 1997,
foi promovido ao
TRF da 5ª Região.
Natural de Correntina
(BA), Ubaldo
Cavalcante tornou-se bacharel em Direito
pela Universidade de Brasília (UnB) e
exerceu diversas funções no serviço
público, onde atuou como agente fiscal
de Tributos da Secretaria de Finanças do
Distrito Federal, procurador da República
do Ministério Público Federal, juiz federal
e desembargador do TRF5. Ao longo
dessa trajetória, recebeu inúmeras
homenagens, a exemplo da Medalha do
Pacificador (Exército Brasileiro), Ordem

TRF se despede de Ubaldo Cavalcante

Nesta quinta-feira, às 17h, no hall do
edifício-sede, tem início a
exposição dos trabalhos produzidos
pelos filhos dos servidores do TRF5
para o projeto Criança Talento e
será comemorado o Dia das
Crianças. Mais de 30 trabalhos
fazem parte do projeto, realizado
pela Divisão de Cerimonial e
Relações Públicas do TRF5 com o
objetivo de estimular o gosto da
criançada pelas artes. A mostra
ficará exposta até o próximo dia 24.

Mostra do Criança
Talento começa
amanhã

A Escola de Magistratura Federal da 5ª Região
(Esmafe5) promoveu, no final da tarde de
ontem, palestra com o jurista argentino Pelayo
Ariel Labrada, que abordou o tema “Motivação
nos Organismos Judiciais”. Professor dos
cursos de pós-graduação da Universidad de
Cuyo (Mendoza) e da Universidad de San Martin-
Fundesi (Buenos Aires), o conferencista
também realizou palestras no Tribunal de Justiça
de Pernambuco. O encontro no TRF5 ocorreu
na Sala das Turmas (2º andar).

Pelayo Labrada faz palestra no TRF5

Foi transferido para a segunda-
feira (dia 27) o estabelecimento
de ponto facultativo, no Tribunal e nas
Seções Judiciárias da 5ª Região, em
comemoração ao Dia do Servidor
Público (28 de outubro), previsto no art.
236 da Lei 8.112/90. A decisão está
contida no Ato nº 386, de 9 de outubro
de 2008, assinado pelo presidente do
TRF5, desembargador federal José
Baptista de Almeida Filho. A mesma
medida foi adotada pelo Poder
Executivo e pelos tribunais superiores
(Supremo Tribunal Federal e Superior
Tribunal de Justiça).

Tribunal transfere
ponto facultativo
para o dia 27

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.

Fotos de eventos
do Mérito Aeronáutico, Troféu
Dom Quixote (Revista Justiça
e Cidadania) e o Título de
Cidadão Pernambucano. Após
a sessão plenária de hoje, o
desembargador Ubaldo

Cavalcante receberá a
Medalha da
Ordem do
Mérito Pontes
de Miranda. Em
seguida, no hall
de entrada do
edifício-sede do
TRF5, lançará o
livro de poemas
“Um Canto para
Beatriz”.


