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Presidente do TRF5 participa de Congresso Interdisciplinar de Direito

de Outubro

TERÇA

Licitações sustentáveis é tema 
de seminário no TRF5

eve início, ontem (16), a 
capacitação do Projeto 

Nacional Licitações Sustentá-
veis, promovida pela Advo-
cacia-Geral da União (AGU) e 
realizada no edifício-sede do 
Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5. O evento, 
que segue até hoje (17), reu-
niu servidores, gestores públi-
cos, estudantes e profissionais 
da área. O presidente do TRF5, 
desembargador Federal Manoel 
Erhardt, participou da abertura do 
evento e salientou a importância 
do debate sobre o tema. “Todos 
nós conhecemos a Lei 8.666/93, as 
alterações que ali foram realiza-

“Show de Talentos” ocorrerá durante a 
V Olimpíada da JF da 5ª Região

V Olimpíada da JF5: prazo para entrega 
de atestado é prorrogado

Aniversariantes

O presidente do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região – 
TRF5, Manoel Erhardt, participa, 
na próxima quinta-feira (19), a 
partir das 19h, do I Congresso 
Interdisciplinar de Direito (Con-
grid). Ele fará a abertura do 
evento, que abordará o tema “O 

das para incluir a sustentabilidade 
como um dos critérios a serem 
adotados nas licitações. No entan-
to, as leis precisam de estudos, de 
detalhamento. É muito importante 
que haja estudos sérios sobre o 
que isto significa e de que modo 
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da Universidade Salgado de Oli-
veira – Universo. Além de Erhardt, 
outros nomes de destaque no Ju-
diciário estarão presentes ao Con-
gresso, como a desembargadora 
federal emérita Margarida Can-
tarelli, que abordará o tema “Os 
refugiados na atualidade brasilei-

avanço do acesso à justiça e aos 
direitos fundamentais  de grupos 
vulneráveis e suas políticas de 
sustentabilidade”.  O Congresso, 
que segue até a sexta-feira (20), 
no auditório da Justiça Federal 
em Pernambuco, é promovido 
pelos alunos do curso de Direito 

pode ser implantado”. Den-
tre os temas abordados, 
estão Fundamentos Jurídicos 
das Contratações Públicas, 
Governança da Sustentabili-
dade, Acessibilidade e Con-
tratações Públicas Sustentá-
veis, entre outros.
Transmissão - Todo o even-
to terá transmissão ao vivo 
pelo canal do TRF5 no You-

tube. Os interessados também 
podem acessar, a partir da quarta-
-feira (18/10), o material apresen-
tado nas palestras no portal da 
AGU: www.agu.gov.br/unidade/
ESCOLA. Leia mais no nosso site: 
www.trf5.jus.br . 

Estão abertas, de hoje (17) até 
a próxima terça-feira (24/10), 
para todos os servidores da 
Justiça Federal na 5ª Região, 
as inscrições para o “Show de 
Talentos”, evento que ocorre-
rá dentro da programação da V 
Olimpíada da Justiça Federal da 
5ª Região. Idealizado em ho-
menagem ao Dia do Servidor 
(28/10), o show contará com 
apresentações musicais e leitura 

O prazo para entrega do atesta-
do de aptidão física e do termo 
de responsabilidade pessoal para 
participar da V Olimpíada da Jus-
tiça Federal na 5ª Região foi pror-
rogado. De acordo com o Comitê 
Olímpico Regional (COR), os atle-
tas inscritos têm até amanhã (18) 
para entregar os documentos ao 
servidor Eduardo Victor Menezes, 
na Diretoria Geral, 8º andar.  O 
atestado é exigido para as mo-
dalidades futebol society, futsal, 

de poesias de autoria dos parti-
cipantes. Interessados devem re-
alizar as inscrições por meio dos 
ramais: 9181 (Lúcia), 9467 (Carol) 
ou 9354 (Sílvio). 

ra e no mundo”. São oferecidas 
35 vagas para servidores do TRF5 
e 50 para servidores da Justiça 
Federal em Pernambuco. Interes-
sados devem enviar e-mail para 
o Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos (NDRH), até 
hoje (17).

queimado, 
basquete, vôlei, 
corrida de rua, 
caminhada, 
tênis de mesa, 
tênis de qua-
dra e natação. 
Já o termo de 
responsabilidade é exigido para 
todos os esportes.


