
Edição nº 519
www.trf5.gov.br

Jornal Mural Diário Produzido pela Divisão de
Comunicação Social do Tribunal Regional Federal da 5ª Região Fotos: Narciso  Lins

Junho
05

SEGUNDA

Aniversariantes
Genivael Manoel da Silva
VIP

Carne assada na manteiga

Frango aos 4 queijos

Guisado à brasileira

Fava com charque

Dia Mundial do
Meio Ambiente

O corregedor-geral do
TRF da 5ª Região,
desembargador federal
Luiz Alberto Gurgel de
Faria, inicia nesta se-
gunda-feira a análise
de processos que tra-
mitam nas Varas Fede-
rais do Rio Grande do
Norte. Os trabalhos te-
rão início na Vara Fe-
deral de Caicó, onde
2.316 processos se en-
contram em tramitação. Na quarta-feira, o
desembargador federal faz a correição

Corregedor-geral do TRF5 analisa
processos no Rio Grande do Norte

dos 14,4 mil proces-
sos nas duas Varas
Federais do município.
No dia seguinte, se-
gue para Natal e fica
até o dia 12 de junho
analisando processos
das seis Varas Fede-
rais localizadas na ca-
pital potiguar. O TRF5
foi o primeiro dos cin-
co Tribunais Regionais
Federais a implantar o

sistema de correição virtual nos Juizados
Especiais Federais.

“A Fraude Fiscal e o Estado de
Pernambuco” é o tema da pa-
lestra a ser proferida pelo
desembargador Fernando
Cerqueira (TJPE) e pelo ge-
rente de Inteligência da Secretaria
da Fazenda do Estado, Oscar
Victor, amanhã, às 19h, na Escola
Fazendária. O encontro faz parte
do Ciclo de Palestras “Fraude
Fiscal e Lavagem de Dinheiro”,
promovido pelo juiz federal Hélio
Ourém Campos (6ª Vara-PE). O
evento reúne representantes de
diversos órgãos públicos e visa debater
propostas de combate a esses crimes
numa perspectiva nacional.

Fraude fiscal
em debate

A Faculdade Integrada de Pernambuco
(Facipe) está concedendo aos servidores
do TRF5 cinco inscrições gratuitas do
vestibular para os cursos de graduação
em Direito, Turismo e Administração. O
processo seletivo será no dia 10 de junho
e os classificados ainda terão desconto
especial nas mensalidades. Informações:
3073.8877/9108.8877

Nesta segunda-feira, encerra o prazo
para entrega dos recibos escolares e do
reembolso da psicoterapia. A Divisão de
Assistência Médica e Social lembra aos
beneficiários que é preciso trazer original
e cópias, com o número da matrícula. A
entrega deve ser feita até o dia 5 para
que o ressarcimento ocorra no salário do
mesmo mês.

Monza 89/90 SLE 2.0, 2p, gas,
alarme, completo. Sílvio Barros,

ramal 9188 ou 8801.7356.

Classificados

Notebook Toshiba, pentium 4, 256 RAM,
monitor LCD 15’, ótimo estado. Augusto

Henrique, ramal 9086 ou 9165.7135

Celta 1.0, 2004, 4p, alarme, vi-
dro e trava elétricos, cd player,

único dono. 9921.4713

Facipe concede
desconto para servidor

Último dia para entrega
do recibo escolarAté a próxima quinta-feira, o Espaço

Cultural do 16º andar apresenta uma
amostra de obras literárias de escrito-
res, pesquisadores, historiadores e poe-
tas pernambucanos. Todos os dias, das
11h30 às 12h40, haverá a presença de
alguns autores no hall de entrada do
restaurante, a exemplo de Jacques
Ribemboim, Fátima Quintas, Lourdes
Sarmento, Lucila Nogueira e Djalma

Marques.
Além dos
escritores, a
programa-
ção de hoje
traz a atriz
Geninha da
Rosa
Borges, que
vai declamar poemas.

Escritores pernambucanos expõem no Tribunal

CJF aprovou o orçamento da Justiça
Federal para 2006, cujo valor total

consiste em R$ 4,4 bilhões.


