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Informática (INFOX)

Aniversário das cidades 
do Recife e de Olinda

erra preparada para o jardim, 
grama, água e mudas à mão. 
Na última sexta-feira (8), foi 

dado início à etapa artística na 
obra de ampliação do TRF5: o 
projeto paisagístico. Três mudas 
de palmeiras foram plantadas na 
nova entrada privativa dos desem-
bargadores. Para o arquiteto Antô-
nio Pernambuco, da Subsecretaria 
de Infraestrutura e Administração 
Predial (SIAP), o paisagismo torna 
o ambiente mais natural e agradá-
vel. “A preocupação do bom paisa-
gismo é a integração da obra com 

Projeto paisagístico é iniciado na 
ampliação do TRF5

a área verde; 
trabalhar os 
elementos 
naturais de 
forma artís-
tica”, explica. 
O projeto 
paisagístico 
segue com a 
preparação 
de, aproxima-
damente, 20 
vasos de palmeiras e pleomeles, 
que farão parte das duas laterais 
internas da ampliação, além da 

Magistrados e servidores já po-
dem conferir a programação para 
os cursos realizados pela Escola de 
Magistratura Federal (Esmafe) pre-
vistos para 2012. Para esse mês, são 
esperados três cursos: “Incorpora-
ção dos Tratados Internacionais ao 
Direito Brasileiro (15/03 3 16/03)”, 
“Direito e Saúde (19/03 e 20/03)” e 
“Atualização em Direito Tributário 
(22/03 e 23/03)”, que acontecerão 
nas seccionais do Ceará, Rio Gran-
de do Norte e Sergipe, respecti-
vamente. Para conferir os demais 
cursos, basta acessar o Portal do 
TRF5 e clicar no link da Esmafe.

Esmafe divulga 
cursos na internet

A Caixa Econômica Federal in-
forma que já está antecipando a 
restituição do Imposto de Renda 
2012. A taxa é de 2,42% ao mês 
para quem tem a conta salário na 
CAIXA e já fez esse tipo de ope-
ração em outros anos. Para quem 
não tem a conta salário e/ou vai 
fazer pela primeira vez, a taxa é 
2,80% ao mês. O percentual de an-
tecipação pode chegar a até 75% 
do valor a ser restituído.

No próxi-
mo dia 19, 
uma equipe 
de juízes 
e desem-
bargadores 
federais, 
entre eles 
Francisco 
Barros dias, 
realizará 
um trabalho de inspeção nas 
secretarias, gabinetes, seções, 
setores e departamentos do 
Tribunal Regional Federal da 2ª 
Região – TRF2, localizado no Rio 
de Janeiro. A designação veio do 
ministro João Otávio Noronha e 
a equipe é constituída, também, 
pelo desembargador Luis Carlos 
Hiroki Muta (3ª Região), e pelos 
juízes federais Márcio Mafra Leal, 
Jorge Gustavo M. Costa e Her-
mes Gomes Filho (1ª), Cláudia 
Cristina Cristofoni e José Paulo 
Baltazar Júnior (4ª). A inspeção 
segue até o dia 28/03.

O Tribunal de Contas da União 
(TCU) está oferecendo cursos de 
capacitação a distância, com tur-
ma prevista para iniciar no próxi-
mo dia 19. Os cursos oferecidos 
são os seguintes: “Planejamento 
Governamental e Gestão Orça-
mentária e Financeira”, “Contro-
les na Administração Pública”, 
“Estrutura de Gestão Pública”, 

Caixa antecipa
restituição do IRPF

“Prestação de Contas: fundamen-
to da democracia e exercício da 
cidadania”, “Licitações e Contratos 
Administrativos” e “Prestação de 
Contas de Convênios (edição atua-
lizada a partir dos novos normati-
vos que disciplinam a matéria)”. De 
acordo com o Núcleo de Desen-
volvimento de Recursos Humanos 
(NDRH), a inscrição é realizada em 

duas etapas: primeiro, a pes-
soa interessada faz o cadastro 
no Portal do TCU e, em segui-
da, escolhe o curso e preenche 
o formulário, caso haja vaga 
disponível. Mais informações: 
http://portal2.tcu.gov.br/portal/
page/portal/TCU/comunidades/
capacitacao_servidores_publicos/
como_inscrever

modificação do 
jardim do antigo 
prédio da Caixa.

Capacitação a distância

Barros Dias
participa de
inspeção no TRF2


