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SEXTA

Aniversariantes
Mara Lúcia de Carvalho Calixto
Gab. Des. Lázaro Guimarães

Graciene Monteiro de Lima
Gab. Des. Francisco Wildo

Eduardo André de Souza Silva
VIP – Segurança

Sábado, 18 de outubro

Edson Fernandes Santana
Gab. Des. Vladimir Carvalho

Maria Cristina Elias Deud Salomão
Gab. Desa. Margarida Cantarelli

Domingo, 19 de outubro

Juiz Federal
Sérgio Murilo
Wanderley Queiroga
SJPE

Lauro Carneiro Dornelas
Gab. Des. Marcelo Navarro

Juliana Pina Godoy de Carvalho
Gab. Des. Marcelo Navarro

Outubro

Dia da Indústria
Aeronáutica Brasileira

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Foi realizada
ontem a última
sessão da Pri-
meira Turma,
presidida pelo
desembargador
federal Ubaldo
Cavalcante, que
recebeu uma homenagem especial. O
magistrado foi reverenciado por repre-
sentantes do Ministério Público Federal,
dos advogados e dos servidores, repre-
sentados pela diretora-geral Sorária
Caio, que falou de gratidão e admiração.
O desembargador Francisco Cavalcanti
saudou Ubaldo Cavalcante em nome da
Primeira Turma, enaltecendo o seu

Desembargador preside última
sessão na Primeira Turma

espírito demo-
crático, a capa-
cidade de har-
monizar diver-
gências e o
senso de justiça
social. O home-
nageado fez um

agradecimento emocionado a cada um
dos muitos colaboradores, da Chefe de
Gabinete aos estagiários. Sua equipe de
trabalho retribuiu com a entrega de uma
placa que sintetiza um pouco da trajetória
desse “magistrado que teve como
objetivo não apenas aplicar o Direito,
mas também fazer justiça, enxergando
pessoas por trás de cada processo”.

Na próxima
semana, o TRF5
realiza um
programa de
capacitação
destinado à
ambientação
dos servidores
recém-
ingressos nesta
Corte, com o
intuito de integrá-los ao ambiente de
trabalho. Nos dias 20, 21 e 22 de
outubro, acontece a capacitação
obrigatória (Resolução nº 09, de 02 de
abril de 2008) coordenada pelo NDRH e
promovida por servidores desta Corte.
Segundo a diretora do NDRH, Rosilene
Diniz, os palestrantes deverão apresentar
a estrutura do Tribunal e sistemas
informatizados (nas áreas Administrativa
e Judiciária), informar sobre a tramitação
dos processos e meios de comunicação
disponíveis, além de prestar informações
sobre direitos, deveres e benefícios,
entre outros. Para a diretora-geral do
TRF5, Sorária Caio, “a capacitação visa
garantir a formação de uma cidadania
corporativa e conseqüentemente uma
prestação jurisdicional de excelência”.

TRF promove
capacitação para
novos servidores

Por conta do horário de verão (19 de
outubro a 15 de fevereiro), que vai
vigorar nas regiões Sul, Sudeste e
Centro-oeste, os servidores do TRF5
devem ficar atentos ao horário de
Brasília para não perderem o prazo de
coleta dos malotes para encaminhar
remessas. A Seção de Malotes do
TRF5 lembra aos usuários que a
entrega deve ser antecipada em uma
hora, passando das 14h para as 13h.
Informações: 9392/9393.

Horário de verão altera
entrega no Malote

Exposição do “Criança Talento”
Começou ontem a ex-
posição das “obras de
arte” dos filhos dos
servidores do Tribunal
no hall do edifício-
sede do TRF5. O
“Criança Talento” con-
tou com a presença
dos autores dos tra-
balhos acompanhados

dos pais e de servidores
que apreciaram as artes.
Os desenhos e pinturas
ficarão expostos até o
próximo dia 24.

Rosilene
Diniz


