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Workshop 
Socioambiental

TRF5 sedia premiação do 1º Concurso de Produção Textual

Reunião discute economia de gastos

de Novembro

SEGUNDA

Aniversariantes

FOTO: JENNIFER THALIS

Câmara Muni-
cipal do Recife 

concedeu, na última 
quinta-feira (8), o 
título de Cidadão do 
Recife ao presidente 
do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª 
Região - TRF5, de-
sembargador fede-
ral Manoel Erhardt, 
natural de Gravatá/
PE. Familiares, amigos, servidores 
do Tribunal, políticos e represen-
tantes de outros órgãos do Judici-
ário compareceram ao plenário da 
Casa José Mariano para prestigiar 
o homenageado. Também estive-
ram presentes os desembargares 
federais Lázaro Guimarães, Edilson 
Nobre, Paulo Cordeiro, Carlos Re-
bêlo, Élio Siqueira e Leonardo Car-

Erhardt recebe título de Cidadão do Recife

valho, além da juíza federal auxiliar 
da Presidência, Joana Carolina Lins 
Pereira. Erhardt agradeceu a ho-
menagem: “não posso esconder 
a emoção de encontrar-me neste 
prédio. Aqui já funcionou a escola 
que preparou tantas pessoas para 
o magistério. Sinto-me particular-
mente sensibilizado porque, neste 
prédio, minhas inesquecíveis mães, 

Juíza Federal Danielli Farias 
Rabêlo Leitão Rodrigues

SJPE 
Mariângela de Barros Luz
Gab. Des. Fed. Edilson Nobre Júnior
Albertino Inácio de Lima
Gab. Des. Fed. Lázaro Guimarães
Célio Marques 
Gab. Des. Fed. Paulo Roberto Lima
Emília Bruna C. C. dos Santos
INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS

Uma parceria entre o TRF5, a 
Justiça Federal em Pernambuco 
(JFPE) e a Secretaria Estadual de 
Educação promoveu, entre os 
meses de março a outubro de 
2018, o 1º Concurso de Produção 

Textual. Amanhã (13), os alunos 
vencedores receberão a premiação 
na Sala Capibaribe, a partir das 
14h. Com a temática “O papel da 
Justiça Federal na promoção da 
Cidadania”, o certame envolveu 

Celina e tia Adalgisa, 
realizaram as forma-
ções escolares que as 
habilitaram a servir 
ao Estado, anonima-
mente, beneficiando 
a tantos”, lembrou. A 
proposta de conces-
são do título foi feita 
pelo vereador Antô-
nio Luiz Neto.
Recife - Radicado 

na cidade do Recife há 53 anos, 
Manoel Erhardt adotou a capital 
pernambucana, onde realizou sua 
formação escolar, acadêmica e 
profissional na área de Direito. Es-
tudou no Ginásio Pernambucano 
e, posteriormente, na Faculdade 
de Direito do Recife, onde atual-
mente leciona.

alunos do 6º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental da rede pública de 
ensino. Participarão do evento o 
presidente do TRF5, desembar-
gador federal Manoel Erhardt, o 
diretor do foro da JFPE, juiz federal 

Frederico Azevedo, o secretário 
de Educação do Estado, Frederi-
co Amâncio, e o gerente jurídico 
regional em exercício da CAIXA, 
Elmo Cabral dos Santos. (Com 
informações da Ascom/JFPE).

Medalha - O TRF5 foi agra-
ciado, na última quinta-feira 
(8), com a Medalha do Cin-
quentenário de Fundação do 
Tribunal de Contas do Estado 
de Pernambuco (TCE-PE). O 
desembargador federal Lázaro 
Guimarães representou a Corte 
na solenidade.

Os diretores 
de Foro das 
seis seções 
judiciárias da 
5ª Região se 
reuniram, na 
última quinta-
-feira (8/11), com o presidente 
do TRF5, desembargador fede-
ral Manoel Erhardt e gestores do 

Tribunal, para 
debater os 
orçamentos 
2018 e 2019, 
com dados 
sobre teto de 
gastos e me-

didas adotadas pelas unidades da 
Justiça Federal na 5ª Região para 
redução de despesas.

A diretora do Núcleo de Gestão 
Ambiental, Maria Gabriela Alves, 
participou, na última quinta-feira 
(8), do I Workshop Socioambiental 
do Poder Judiciário, promovido 
pelo Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ). Durante o evento, que reu-
niu representantes das unidades 
socioambientais dos tribunais, 
foram apresentados os resultados 
do 2º Balanço Socioambiental, 
ano-base 2017. O TRF5 foi citado 
pelo CNJ como um dos exemplos 
de boas práticas, com referên-
cias às ações de doação de papel, 
substituição de lâmpadas de LED, 
doações à Comunidade do Pilar, 
dentre outras. O encontro também 
teve o objetivo de promover uma 
troca de experiências entre os par-
ticipantes.


