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Compras do TRF têm
registro de preços

Salário será pago 2ª

Professor português

dá aula no Tribunal

Direito Ambiental

prorroga inscrições

Classificados

O TRF/5ª está utilizando o Sistema de
Registro de Preço para aquisição de
materiais. De acordo com a diretora da
Subsecretaria Administrativa, Sorária
Caio, o Tribunal passa a fazer compras
num determinado período e o estoque
fica no almoxarifado do forne-
cedor. Com isso há maior eco-
nomia, pois não perde produ-
tos, por exemplo, por validade,
e otimiza recursos e espaço.

Em aula promovida pela Escola de Admi-
nistração Fazendária da 4ª Região, na
Sala das Turmas do TRF/5ª, o professor
de Direito da Universidade de Lisboa
Vasco Branco Guimarães proferiu pales-
tra sobre Comércio Exterior. Participaram
do encontro técnicos da
Receita Federal, em-
presários, advogados,
estudantes de Direito e
público em geral.

A Faculdade Salesiana do Nordeste
(Fasne) prorrogou até 23 de setembro as
inscrições ao curso de pós-graduação
lato-sensu em Direito Ambiental e Urba-
nístico. De acordo com o professor
Jackson Borges, o curso é dirigido aos

bacharéis em Direito,
Arquitetura, Sociologia,
Administração, Econo-
mia e Ciência Política.
Informações: 3423.7505

Literatura de toga em noite especial

Cearense de Sobral, Antônio Otaciano
Macedo, é técnico judiciário e está
lotado no gabinete do desembargador
federal Geraldo Apoliano, desde 96.
Ingressou no Tribunal em 91, através
de concurso público. O servidor é
formado em Pedagogia
pela Universidade
Federal de
Pernambuco e
atualmente cursa o 5º
período de Direito, na
Sopece.

O salário de agosto estará disponível
em conta corrente no dia 23/08. Já
estão disponíveis para consulta os
espelhos.

Estão prorrogadas até 15 de setembro
as inscrições para o concurso de
monografia promovido pelo TRF/5ª, so-
bre o tema “O Papel
Social da Justiça Fe-
deral:
Garantia de Cida-
dania”. O concurso é
alusivo aos 15 anos
desta
Corte.Informações:
www.trf5.gov.br

Monografia
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Em solenidade
presidida pela
desembargadora
federal Margarida
Cantarelli, o TRF/
5ª assinalou
ontem a
passagem do
177º aniversário
de instalação dos
cursos jurídicos
no Brasil. Durante o evento, foram
lançados a 37ª edição da Revista do
TRF, em homenagem aos 35 anos
de magistratura do desembargador
federal Ridalvo Costa, e quatro livros
jurídicos de autoria dos
desembargadores federais Napoleão
Nunes Maia Filho, Luiz Alberto Gurgel

de Faria e Paulo
Gadelha. Em
saudação a Ridalvo
Costa, o diretor da
Revista,
desembargador
federal Francisco
Cavalcanti disse
que “o evento se
reveste da maior
importância e não é

um culto apenas à personalidade do
homenageado, mas sim uma referência
à própria trajetória da Justiça Federal no
país, testemunhada por Ridalvo”. A
solenidade e a noite de autógrafos
foram das mais prestigiadas e contaram
com destacadas autoridades, entre elas
o ministro Demócrito Ramos Reinaldo.


