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Os temas Legislação Aduaneira, Comér-
cio Exterior, Contabilidade, Imposto de
Renda, Regimes de Parcelamento, Eva-
são Fiscal e Combate à Sonegação se-
rão abordados por especialistas durante
o curso “Tributos Federais”, promovido
pelo Núcleo de Pernambuco da Escola
de Magistratura Federal da 5ª Região
(Esmafe5). A abertura do curso será feita
às 8h30 desta quinta-feira, pela diretora
da Esmafe5, desembargadora federal
Margarida Cantarelli, e pelos juízes fede-
rais Frederico Azevedo (diretor do Foro
da Seção Judiciária de Pernambuco) e
Joana Carolina Lins Pereira (diretora do

Curso da Esmafe aborda
“Tributos Federais”

Núcleo da
Esmafe em
Pernambuco).
O curso terá
três dias de
duração e será realizado no auditório do
3º andar da SJPE, no Jiquiá. Hoje e
amanhã, as aulas acontecem das 8h30
às 18h. No dia 8 de agosto, ocorrerão
das 8h30 às 12h30. As aulas vão ser
ministradas por um procurador da
Fazenda Nacional e auditores da Receita
Federal, que fazem parte do corpo
docente da Escola de Administração
Fazendária (Esaf).

O TRF5 realizou,
ontem, na Sala das
Turmas, a primeira
audiência pública
prévia visando à
contratação de pla-
no privado de
assistência à saúde, que deverá atender
cerca de 4,4 mil beneficiários. Serão
atendidos pelo plano magistrados, ser-
vidores e pensionistas da Justiça Fede-

ral de 1º e 2º graus
da 5ª Região, além
dos requisitados e
ocupantes de cargos
em comissão e res-
pectivos dependen-
tes. Compareceram à

sessão as empresas Confederação das
Unimeds Norte e Nordeste, SulAmérica
Seguros e Unimed Recife. A audiência
foi presidida pelo servidor Arthur Lopes

Filho (pregoeiro do TRF) e contou com
a participação de representantes dos
servidores e do Sindicato dos Trabalha-
dores da Justiça Federal (Sintrajuf/PE),
além da Comissão responsável para
elaboração do Termo de Referência,
composta pelos servidores Lúcia
D´Almeida (gestora do contrato),
Fabiana Kovacs (DAMS), Célio
Marques (DG), Mariângela Luz (DG) e
Kátia Vieira de Melo (Licitações).

Tribunal realiza audiência pública para contratação de plano de saúde

Faculdade concede
descontos aos
servidores
A Faculdade Inte-
grada do Recife
(FIR) concede
descontos de 20%
nas mensalidades
dos cursos de
graduação para
servidores do
TRF5 e seus
dependentes.
A instituição
está com inscrições abertas
para o processo seletivo dos cursos
de Direito, Administração, Relações
Internacionais, Turismo, Psicologia,
Fisioterapia, Fonoaudiologia e
Sistemas de Informações. A FIR
informa que os valores, obtidos com a
taxa de inscrição do vestibular, serão
revertidos para o Projeto Criança
Esperança. Informações pelo site
www.fir.br.

Joana
Carolina

Até o dia 8 de setembro, podem
ser feitas inscrições para o III Concurso
de Monografias Prêmio Professor
Barreto Guimarães 2008, sobre o tema
“O Tribunal de Contas no sistema de
combate à corrupção: instrumentos de
fiscalização e meios de prova”. O
material deve ser entregue na Escola de
Contas Públicas Professor Barreto
Guimarães (Av. Mário Melo, nº 90, Santo
Amaro - Recife-PE) ou enviadas por
sedex para o mesmo endereço. Outras
informações: (81) 3413-7940 ou
www.tce.pe.gov.br/escola.

TCE promove
Concurso de
monografias


