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Aniversariantes

Lillian Maria Baima Brum
Gab. Des. Ridalvo Costa

Até o fechamento desta

edição, o restaurante

não forneceu o

cardápio de hoje.

Classificados

Fusca 80, branco, lindo, original,
IPVA pago. Ramais 9379/9381,

falar com Ewerson

Peugeot 206, 1.6, 16v, 2003, com-
pleto, 27.000 km. Rogério, ramal

9735 ou 9954.4610

O tema “A sonegação fiscal
na perspectiva da Receita
Federal e da Receita
Previdenciária” será aborda-
do por especialistas, no pró-
ximo dia 8 de agosto, às 19h,
no auditório do Pleno do TRF
da 5ª Região (TRF5). O
evento faz parte do Ciclo de
Encontros sobre Sonegação
Fiscal e Lavagem de Dinhei-
ro, coordenado pelo juiz fe-
deral Hélio Ourem Campos
(6ª Vara-PE), e terá como
debatedores o procurador
Gilberto Barroso (Ministério

Amanhã é o último dia de inscrição pa-
ra a Seleção de Estagiários de Direito
do TRF da 5ª Região. A prova será rea-
lizada no dia 13 de agosto (Dia dos
Pais), com local e hora a serem divul-
gados posteriormente. Os candidatos
deverão levar 1kg de alimento não-pe-
recível no dia da prova. As inscrições

Ciclo sobre Sonegação Fiscal mobiliza sociedade

Seleção para estágio de Direito
acontece em agosto

devem ser feitas
no site
www.trf5.gov.br.
Maiores infor-
mações com
Nancy Freitas,
pelo telefone
3425.9706.

Público Federal), o juiz federal
Allan Endry (13ª Vara-PE) e os au-
ditores Fernando Higino (INSS) e
Alexandre de Moraes Rêgo (Re-
ceita Federal). Os temas, datas e
palestrantes dos próximos encon-
tros foram definidos, na última
terça-feira, na quarta reunião do
Ciclo, ocorrida na Sala de Reuni-
ões da Presidência do TRF5.O
sexto encontro acontece no dia
5 de setembro, na Superinten-
dência da Receita Federa,l sob
o tema “Lavagem de dinheiro e
sigilo fiscal”, com palestra do
presidente do TRF5 Francisco Cavalcanti.

A 149ª Zona Eleitoral, que abrange parte
dos bairros de Boa Viagem, Ibiribeira e
Ipsep, está recrutando servidores do
TRF5 interessados em atuar como
mesários nas eleições deste ano. Para
cada dia de trabalho, o servidor será abo-
nado com dois dias de folga. As inscri-
ções devem ser feitas até o final do mês
de julho. Informações: 3303.1060.

TRE recruta servidores
para serem mesários
nas Eleições 2006

A Caixa Econômica Federal apresenta
novidades para a concessão de emprésti-
mo consignado. O prazo foi ampliado até
48 meses e a taxa de juros foi reduzida
de acordo com o número de parcelas:
1,53% (1 a 6 meses), 1,79% (7 a 12 me-
ses), 1,84 (13 a 24 meses), 1,87% (25 a
36 meses) e 1,99% (37 a 48 meses). Ou-
tras informações com Paula, ramal 9441.

Caixa melhora taxas e
prazo para empréstimo
consignado

Tribunal mantém esquema de prevenção
contra incêndios no edifício-sede.


