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O

Manoel Erhardt participa do XI Encontro Nacional 
do Poder Judiciário

de Novembro

SEGUNDA

TRF5 inicia Programa de Capacitação 
de Gestores

Núcleo de Desenvolvimen-
to de Recursos Humanos 

(NDRH) do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região - TRF5 inicia, 
nesta quarta-feira (22), o Progra-
ma de Capacitação de Gestores, 
cujo objetivo é aperfeiçoar os 
procedimentos de gestão de con-
tratos e processos administrativos 
(PAs). O facilitador será o servidor 
Célio Marques (Gabinete do de-
sembargador federal Paulo Rober-
to de Oliveira Lima), que é mestre 
em Gestão Pública pela Univer-
sidade Federal de Pernambuco 
(UFPE) e tem experiência na as-
sessoria jurídica da Diretoria Geral 
do Tribunal. O treinamento será 

O presidente do TRF5, desem-
bargador federal Manoel Erhardt, 
participa, hoje e amanhã (21), do 
XI Encontro Nacional do Poder Ju-
diciário, promovido pelo Conselho 
Nacional de Justiça, em Brasília. 
O evento, que reúne presidentes 

realizado na Sala 
das Turmas Sul, 
no dia 22/11, 
das 14h às 18h, 
e no dia 24/11, 
das 8h às 12h. O 
módulo inaugu-
ral tratará sobre 
Pesquisa de 
Preços de Bens 
e Serviços e fará 
uma abordagem 
introdutória em 
conformidade 
com a Instrução 
Normativa (IN 
05/2014-MPGO), atualizada pela 
IN 03/2017-MPOG.

e divulgar os Tribunais que obtive-
ram o Selo “Justiça em Números”. 
Temas como “Saúde e Justiça” e 
“Sistema Penitenciário e Execução 
Penal”, além de análises das metas 
nacionais de 2017, serão aborda-
dos no Encontro. 

de Tribunais, além de ministros do 
Supremo Tribunal Federal, Superior 
Tribunal de Justiça, Tribunal Superior 
Eleitoral, entre outros, tem o obje-
tivo de avaliar a Estratégia Nacio-
nal do Poder Judiciário, aprovar as 
metas do Poder Judiciário para 2018 

Exposição NACC

SAE promove palestra sobre condução 
de veículos oficiais 

Aniversariantes
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Indicação – Os 
gestores do TRF5 
têm até hoje (20) 
para indicar ao 
NDRH os servido-
res que realizarão 
o curso. A capa-
citação é voltada 
aos servidores 
lotados nas uni-
dades administra-
tivas do Tribunal, 
especialmente 
àqueles envolvidos 
nos procedimen-
tos de pesquisa de 

preços, aquisições e gestão dos 
contratos, titulares e substitutos.

Pioneirismo – A JFCE 
inaugurou a primeira usi-
na solar fotovoltaica ins-
talada em uma instituição 
da Justiça Federal. O novo 
sistema promoverá uma 
economia de R$ 7,8 mi-
lhões aos cofres públicos, 
pelos próximos 25 anos, 
além contribuir com o fim da emissão de 20 mil kg de carbono por 
ano ao meio ambiente e economizar 789.043.800 litros de água anu-
almente. O equipamento gerará cerca de 19.500 kWh/mês de energia 
limpa por mês, o equivalente a 100% do consumo das Subseções 
Judiciárias de Limoeiro do Norte, Quixadá e Tauá.

De hoje (20) até a próxima sexta-
-feira (24), o TRF5 recebe uma ex-
posição de produtos institucionais 
e artesanais do Núcleo de Apoio à 
Criança com Câncer (NACC). O es-
tande com o material ficará no hall 
de entrada do Tribunal, das 9h às 
17h. Toda a renda será destinada 
ao tratamento das crianças atendi-
das no Núcleo.

Agentes de segurança do TRF5 
assistiram, na última quinta-feira 
(16), na Sala Capibaribe, a uma pa-
lestra sobre fiscalização no trânsi-
to e procedimentos em acidentes. 
O facilitador, 2º sargento Silveira, 
da Polícia Militar de Pernambuco 
(PMPE), expôs princípios que de-
vem ser observados na condução 
de veículos oficiais, à luz da legis-
lação vigente. Segundo Silveira, 
que é instrutor do curso “conduto-
res de veículos de emergência” da 
PMPE, o objetivo do treinamento 
é que o participante se reconheça 

como motorista profissional, as-
sumindo uma postura defensiva 
e preventiva, consciente de sua 
responsabilidade sobre o veículo e 
as pessoas que estão nele.


