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O juiz federal Rogério Fialho
vai receber, nesta sexta -fei -
ra, às 15h, na Praça do
Povo do Espaço Cultural, a
mais alta comenda da Polí-
cia Militar da Paraíba: a Me-

dalha do Mérito “Cel PM Elísio Sobreira”.
O diretor do Foro da Justiça Federal na

“Foi uma surpresa receber o chocolate, porque gestos como esse normalmente
são direcionados às mães. Aos poucos, o homem está conquistando na sociedade
um espaço antes só dedicado às mulheres. Viva a igualdade de oportunidades!”
André Garcia (Comunicação Social - Editoração)

O desembargador federal Ubaldo Caval-
cante foi homenageado nesta quarta-fei-
ra, às 10h, com o diploma “Amigo da Bri-
gada”, concedido pela 10ª Brigada de In-
fantaria Motorizada do Exército Brasileiro.
A comenda foi entregue pelo General co-
mandante Nilson Caldas Ananias, durante
a solenidade de aniversário da Brigada
Francisco Barreto de Menezes, no Cura-

do. De acordo com o Coman-
do Militar do Nordeste, a ho-
menagem é dirigida “às pes-
soas que contribuem para a
manutenção e aprimoramento
dos laços fraternos entre mili-
tares e civis, legítimos repre-
sentantes da comunidade que
integram”.

Paraíba receberá a honraria ao lado
do governador Cássio Cunha Lima,
dos desembargadores Júlio Aurélio
Coutinho e Antônio de Pádua
Montenegro, do arcebispo Aldo
Pagotto, do superintendente da
PF Agripino Neto, entre outras au-
toridades civis e militares.

Exército homenageia Ubaldo Cavalcante

Rogério Fialho recebe Medalha de Mérito

A campanha de combate ao câncer de
boca executada pela DAMS encerra nes-
ta sexta-feira, das 8h às 12h, com a reali-
zação do auto-exame no hall de entrada
do Tribunal. Ao longo da semana, foram
distribuídos panfletos entre servidores e

visitantes do TRF/5ª e os profis-
sionais de saúde da Justiça Fede-
ral participaram de um Curso de Capa-
citação. A ação faz p arte do Programa de
Combate ao Câncer de Boca do Conse-
lho Regional de Odontologia-PE.

Campanha combate câncer de boca

Nesta sexta-feira, a partir das 13h, terá iní-
cio a dedetização do edifício-sede do
TRF. A imunização contra insetos abrange
todos os setores do 8º ao 16º andar. No
sábado, às 8h, o trabalho prossegue do
sétimo andar até o térreo e ainda inclui os
prédios anexos do T ribunal.

Dedetização no
edifício-sede e anexos

A Divisão da 1ª T urma do TRF/5ª fica
no sétimo andar do edifício-sede e é
dirigida por Sérgio Caetano da Silva,
funcionário da T urma desde a funda-
ção desta Corte. Atualmente, a Divi-
são conta com quatorze funcionários,
quatro estagiários do curso de Direito
e um adolescente aprendiz. As atribui-
ções são: cumprir decisões dos
desembargadores que compõem a
Turma, comunicar acórdãos e despa -
chos, emitir ofícios executórios ou
não-executórios, preparar e encami-
nhar mandados de intimação ou cita-
ção, cartas de ordem e cartas
precatórias. Além disso, organizar
pautas e atas dos julgamentos, secre-
tariar as sessões e atender ao público
(partes e demais interessados).  As
sessões da 1ª T urma acontecem na
Sala de Sessões Sul, no 2º andar,  às
9h, todas as quint as-feiras. A 1ª Turma
é formada pelos desembargadores
federais Francisco Wildo Lacerda
Dantas (presidente), Ubaldo A taíde
Cavalcante e José Maria Lucena.


