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QUINTA

O presidente do Tribunal 
Regional Federal da 5ª 
Região, desembargador 
federal Luiz Alberto Gurgel 
de Faria, lança, hoje (17), 
às 17h30, no hall da Justiça 
Federal do Rio Grande do 
Norte, o livro “A Extrafis-
calidade Como Forma de 
Concretização do Princípio 
da Redução das Desigual-
dades Regionais”.  A obra 
é baseada na tese de doutorado do presi-
dente do TRF5 e destaca a importância dos 

princípios jurí-
dicos, focando 
ainda a guerra 
fiscal, ocorrida 
entre os Estados 
na disputa por 
investimentos. 
O livro traz tam-
bém uma abor-
dagem sobre as-
pectos diversos 
que demonstram 

a realidade dos desequilíbrios regionais no 
país, propondo soluções para a questão. 

Presidente do TRF5 lança livro em Natal-RN
Segundo o autor, a guerra fiscal dos 
Estados já esgotou todas as possibi-
lidades de crescimento econômico e 
social e para alcançar um desenvolvi-
mento real é preciso que o Governo 
Federal separe parte dos tributos para 
um fundo que beneficiaria as regiões 
Norte e Nordeste, dando ênfase a 
obras de infraestrutura. “A simples liberação 
de impostos como atrativo para a instala-
ção de empresas é uma medida atrasada 
que precisa ser superada o mais rápido, até 
porque não está resolvendo nada”, desta-
cou o autor do livro.

Semana Nacional contra  
o Alcoolismo

Seleção de estagiários 
na Subseção de Ouricuri 
Estão abertas até o dia 25 deste mês, 
das 9h às 17h,  na Subseção Judiciária de 
Ouricuri(PE),  as inscrições  para estágio 
para estudantes de nível superior. Os inte-
ressados devem apresentar histórico aca-
dêmico atualizado a partir do 5º até o 9º 
período, CPF, RG e título de eleitor acompa-
nhado do último comprovante de votação. 
A Subseção de Ouricuri fica localizada na Praça 
Padre Francisco Pedro s/n, centro de Ouricu-
ri.  Os candidatos ao estágio entregarão dois 
quilos de alimentos não perecíveis. As provas 
serão realizadas na Faculdade de Ciências Hu-
manas e Sociais de Araripina/PE – Facisa.

Curso de Pós-Graduação 
“Lato Sensu” em Direito 
e Processo do Trabalho
A Escola da Associação dos Magistrados do 
Trabalho - Ematra XIX - e o Centro de Ensi-
no Superior Arcanjo Mikael de Arapiraca(AL) 
(Cesama), em parceria com a Associação 
dos Magistrados da Justiça do Trabalho 
(Amatra XIX), comunicam a abertura de 
vagas para o curso de Pós-Graduação “Lato 
Sensu” em Direito e Processo do Trabalho. 
Os interessados devem matricular-se na 
sede da Ematra XIX (prédio da Gráfica, 4º 
andar), até sexta-feira(18). O início das aulas 
será dia 17 de  março.

Bolsas de estudo em 
Fundação da Espanha
Estão abertas as inscrições para os progra-
mas de bolsas de estudo da Fundação Ca-
rolina. Nesta edição, são oferecidas 1.420 
bolsas em quatro modalidades: pós-gradu-
ação, doutorado, pós-doutorado e bolsas 
de curta duração, formação permanente e 
bolsas institucionais. Destas, 910 são para 
estudos de pós-graduação, 248 para dou-
torado ou pesquisas de curta duração e 232 
para a formação permanente. Esta última 
modalidade é direcionada, exclusivamente, 
a profissionais latino-americanos e espa-
nhóis. Além disso, há 30 oportunidades de 
bolsas institucionais.

Treinamento do  
Sistema FLUXUS
O Núcleo de Gestão Documental 
informa que na segunda-feira(21) e 
na quinta-feira(24), das 14 às 18h, 
na Sala 3 da Escola da Magistratura 

Federal da 5ª Região, serão  realizados trei-
namentos do  Sistema FLUXUS. Os interes-
sados podem enviar e-mail para ged@trf5.
jus.br ou entrar em contato com o Núcleo 
de Gestão Documental, pelos ramais 9467 
ou 9181.

Você está convidado para a festa O 
Último Tango antes do Carnaval, sá-

bado(26/02), 
a partir das 

12h, no Mer-
cado da  

Boa Vista.
Informações 

com Vanessa 
Barbalho.

Ramais 
9873/9899

Carnaval 2011


