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O TRF da 5ª Região
renovou a frota dos
veículos utilizados, com
base na Resolução nº 537
do Conselho da Justiça
Federal que permite a troca
dos veículos quando
comprovada sua
necessidade ou constatada
a manutenção ou
conservação onerosa
(quando a relação custo-
benefício for superior a
50%). Foram adquiridos 12
veículos Honda Civic. Os
veículos que eram utilizados pelo
Tribunal serão doados para as Seções

TRF renova frota de veículos

Judiciárias e demais órgãos federais
conforme a necessidade.

Já estão abertas
as inscrições ao
concurso de
monografias
promovido pelo
TRF da 5ª Região,
que faz parte das
comemorações
alusivas ao
vigésimo
aniversário da
Constituição
Federal. Serão premiados os três
melhores trabalhos, em duas categorias
(profissional e graduando), sobre o tema
“O Impacto Sociojurídico da Criação do
Tribunal Regional Federal da 5ª Região
no Nordeste pela Constituição Federal
de 1988”. O período de inscrições vai
até 15 de outubro, no Núcleo de
Desenvolvimento de Recursos Humanos
situado na sede da Esmafe (Anexo I do
TRF5). A comissão julgadora será
formada por três membros: um
desembargador, um juiz federal e um
representante da Escola de Magistratura.
Os prêmios serão entregues aos
vencedores no dia 15 de dezembro, em
sessão solene, no Salão do Pleno do
TRF5.

Inscrições abertas
para concurso de
monografias

Para
estimular a
consciência
ecológica
dos
servidores
desta Corte,
O Comitê

Socioambiental do TRF5 explica que
qualquer pessoa pode contribuir para a
preservação do meio ambiente visando

melhorar a qualidade de vida de todos.
A preservação do meio ambiente
depende de ações cotidianas,
concretas e voluntárias de consumo
consciente. Para dar subsídios aos
servidores a adotarem consciência
ecológica, o Comitê recomenda
consulta aos sites ambientais, como
www.klickeducacao.com.br,
www.meiaamazonianao.org.br,
www.akatu.com.br, entre outros.

Comitê Socioambiental recomenda consulta a sites
O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas (Sebrae) está
com inscrições abertas para a edição
2008 do Prêmio Sebrae Mulher de
Negócios. O Prêmio busca reforçar e
valorizar o papel de destaque da
mulher no empreendedorismo
brasileiro. Podem participar
proprietárias de micro e pequenas
empresas formais e membros de
associações ou cooperativas de
pequenos negócios. Inscrições até o
dia 15 de setembro pelo site
www.mulherdenegocios.sebrae.com.br.

Luciana Costa (servidora do TRT/
6ª), deseja permutar com servidor

da Seção Judiciária de Pernambu-
co. Contatos: (81) 9948.9422 e
lucianaqgcosta@hotmail.com.

Permuta

Prêmio Sebrae Mulher
de Negócios 2008


