
16
www.trf5.gov.br

Jornal Mural Diário Produzido pelas
Seções de Comunicação Social  e Editoração Eletrônica do Tribunal Regional Federal da 5ª Região

Edição nº 1096

Fotos: Getulio Bessoni

QUINTA

Aniversariantes
Juiz Federal Walter
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Ivan Ricardo Santana Silva
Apoio Especial

Bruna Virgínia Andrade de Almeida
Gab. Des. Ubaldo Cavalcante

Outubro

Dia da Ciência e Tecnologia

Dia Mundial da Alimentação

A mais alta condecoração
concedida pelo TRF da 5ª
Região, a Ordem do Mérito
Pontes de Miranda, foi entre-
gue, na noite de ontem, ao
desembargador federal
Ubaldo Ataíde Cavalcante, em
cerimônia prestigiada por ma-
gistrados, servidores, autori-
dades civis e militares da
Região, além do
vice-presidente do
TRF1, desembarga-
dor Antônio Ezequiel
Silva. O desembar-
gador federal José
Baptista de Almeida
Filho (presidente do

A formatura da segunda turma de Tele
Sala do Ensino Fundamental aconteceu
na última terça-feira, na Esmafe5. A
cerimônia, que homenageou o
desembargador federal Ubaldo
Cavalcante (Paraninfo da Turma), foi
prestigiada pelo presidente do Tribunal,
desembargador federal José Baptista
de Almeida Filho.

Terceirizados concluem
Ensino Fundamental

Ubaldo Cavalcante recebe homenagens no TRF5

A 9ª Vara da Justiça Federal no Ceará
realiza, hoje, leilão de bens
penhorados, relativo a processos de
execução fiscal. Imóveis (residências,
prédios comerciais e terrenos),
avaliados entre R$ 98.672,25 e R$
3.243.287,53, veículos com valores de
R$ 2.000,00 a R$ 50.000,00 e móveis
(máquinas e equipamentos) avaliados
em R$ 200,00 e R$ 115.200,00, fazem
parte do lote que será leiloado. O leilão

Bens móveis e imóveis serão leiloados pela JFCE

TRF5 e de Honra do Con-
selho da Ordem do Mérito
Pontes de Miranda)
comandou a  solenidade,
marcada pela homenagem
ao magistrado que se
despede desta Corte por
ocasião da aposentadoria,
a ser iniciada na próxima

semana. Em
nome do Tribu-
nal, o desembar-
gador federal
José Maria
Lucena fez a
saudação ao
homenageado,
destacando a

sua “pernambucanida-
de”, virtudes espiri-
tuais e a preocupação
com a população
menos favorecida.
Num discurso de
agradecimento
emocionado, Ubaldo
Cavalcante fez um
retrospecto de sua vida ao longo dos 47
anos de vida pública. Também recebeu
placas de homenagens das Seções
Judiciárias de Pernambuco e da Paraíba
e, no hall de entrada do edifício-sede do
TRF5, lançou o livro de poemas “Um
Canto para Beatriz”. O magistrado
agradeceu a todos que aqui trabalham e
foi saudado com um bolo de despedida.

ocorrerá no
auditório do
edifício-sede
da Justiça
Federal
(Praça Murilo
Borges, s/n,
Centro, 5°
andar).
Informações
www.jfce.jus.br

(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.

Fotos de eventos

Visite a sala da Asserjufe (16º an-
dar) e se informe sobre as vanta-
gens oferecidas aos associados.
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