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Outubro
20
SEXTA

Aniversariantes
Ubaldo Ataíde
Cavalcante
Desembargador
Federal

Juíza Federal
Carolina de Souza Malta

SJPE
Juiz Federal
Mário de Azevedo
Jambo
SJSE

Antônio Otaciano Macedo
Gab. Des. Geraldo Apoliano
Luciano Augusto Souza Ramos
Gab. Des. Marcelo Navarro
Kattyene Kabbaz Asfora
Assistência Odontológica

Sábado, 21
Laurita Hilário Vaz
Ministra do STJ
Thiago Henrique de
Melo
Gab Des. Paulo
Gadelha
Dionísio A Correia
VIP Segurança

José Antônio C. de Vasconcelos
Bom Clima
Domingo, 22
Antônio de Pádua Ribeiro
Ministro do STJ
José Pedro de Albuquerque
Gab. Des. Geraldo Apoliano
Janice Fonseca de Freitas
Gabinete da Presidência
Josué Gomes Barbosa
Soservi

Dia Internacional do Controlador
de Tráfego Aéreo

Dia do Arquivista

O TRF5 promove palestra sobre o tema
“As novas formas de Tutela Específica e
de Tutela Antecipada”

Feijoada
Bolinho de bacalhau

Bife à milanesa
Peixe ao molho de

tomate

O presidente do TRF5 Francisco
Cavalcanti viaja a Brasília na próxima
quinta-feira, para participar da reunião
ordinária do Conselho da Justiça Federal,
que acontece no STJ na manhã da sexta-

Presidente participa de reunião do CJF

Peças de artesana-
to em barro de Tra-
cunhaém, expostas
no hall de entrada
do TRF5, e os bor-
dados de Passira,
no 16º andar,
deixam esses
espaços às 13h de
hoje. Durante uma semana
estiveram expostos à visitação
pública bonecos, vasos e fruteiras
em cerâmica, além de toalhas para
mesas e bandejas, guardanapos,
lençóis e roupinhas de bebê.

Terminam mostras
de artesanato

A mostra fotográfica promovida pela
Diretoria-Geral, dentro das comemo-
rações alusivas ao Dia do Funcionário
Público, será aberta na próxima
segunda-feira e fica em cartaz no hall de
entrada desta Corte até o dia 27. Treze
servidores do TRF5 expõem seus
trabalhos fotográficos que têm como
tema central “A Natureza”. As fotografias
medem 20cm x 30cm e 20cm x 25cm.

A Secretaria de Comunicação Social do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), com
apoio da Divisão de Comunicação Social
do TRF5, estará oferecendo café da
manhã aos profissionais da Imprensa
pernambucana, às 8h30 da próxima
terça-feira no restaurante do 16º andar. O
objetivo é aperfeiçoar o contato do STJ
com a mídia local, buscando ampliar
canais e formas de trabalho conjunto.

Jornalistas têm
encontro no TRF

feira, 27. Durante o encontro, entre
outros assuntos, serão lançados os
sistemas de execução fiscal da 1ª e da
3ª Regiões conectado ao da
Procuradoria da Fazenda Nacional.

Mostra fotográfica
começa na 2ª-feira

O desembargador José Alexandre
Aquino, marido da gerente da
Caixa (PAB-TRF5) Jaqueline da
Mota Pimentel Aquino, faleceu na
manhã de ontem. O sepultamento
foi no cemitério Morada da Paz, em
Paulista.

Nota de Falecimento
O aniversário do desem-
bargador Ubaldo Ataíde
foi comemorado, ontem,
com uma festa surpresa,
realizada pelos servido-
res e estagiários do seu
gabinete. Além dos cole-
gas de trabalho, a esposa
e o filho do magistrado

também prestigiaram a
comemoração, que con-
tou ainda com um discur-
so de agradecimento de
Ubaldo pela homenagem.
“Estou feliz por ter culti-
vado esse espírito de
amizade ao longo de 10
anos de Tribunal”, falou.

Festa-surpresa homenageia Ubaldo


