
Edição nº 545
www.trf5.gov.br

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

Julho
12
QUARTA

Aniversariantes
Flúvio Amaral de A e Melo
Apoio Especial
Josimar José Lopes da Silva
Gab. Des. Marcelo Navarro
Sídia Maria Porto Lima
Controle Interno
Iliana Euvina Resende de Oliveira
SPEOF

Carne ao molho ferrugem

Pernil à Primavera

Sinfonia marítima

Rocambole de carne

Filé de peito na chapa

Classificados
Fusca 80, branco, lindo, original,

IPVA pago. Ramais 9379/9381,
falar com Ewerson

Arte
Vendem-se obras de arte de diver-

sos autores. Tratar com Ângela Câ-
mara, ramal 9541 ou 9192.7876

Para anunciar basta ligar
9018, 9019 ou 9021

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

9735 ou 9954.4610

TRF da 5ª Região realiza treinamento dos
agentes de segurança.

Estão abertas, até o dia 9 de outubro,
as inscrições para o XI Prêmio Tesouro
Nacional 2006, realizado pela Escola de
Administração Fazendária (Esaf). Trata-
se de concurso de monografias em Fi-
nanças Públicas, que tem a finalidade
de estimular a pesquisa e sua
aplicabilidade na administração pública.
O candidato deve optar por um dos cin-
co temas especificados: Ajuste Fiscal e
Dívida Pública; Tópicos Especiais de

Finanças Públicas; Tributação, Orça-
mentos e Sistemas de Informação so-
bre a Administração Financeira Pública;
Qualidade do Gasto Público e Lei de
Responsabilidade Fiscal. Serão premia-
dos os vencedores de cada um dos te-
mas, cujo prêmio varia de R$ 5 mil (3º
lugar) a R$ 20 mil (1º lugar), além de
certificado e publicação da monografia.
Informações: (61) 3412.6286 ou
www.esaf.fazenda.gov.br.

XI Prêmio Tesouro Nacional 2006

Até o próximo dia 28, a Today Idiomas rea-
liza um Curso de Férias intensivo de in-
glês, francês e espanhol, com carga ho-
rária de 2h/dia. As aulas acontecem pela
manhã (8h30 às 10h30) e à noite (19h às
21h) para alunos a partir dos 14 anos. Os
servidores do TRF5 e seus dependentes
têm direito a 15% de desconto. As inscri-
ções devem ser feitas na Today Idiomas
(Av. Domingos Ferreira, 4280 – Boa Via-
gem ). Informações: 3465.8699.

Escola de Idiomas
oferece Curso de Férias

Nesta quarta-feira, a Caixa Econômica
Federal inicia um mutirão jurídico para
analisar processos e desistir de recursos
de FGTS e outros assuntos, bem como
as ações rescisórias de FGTS. O trabalho
será feito na Sala de Reuniões, localiza-
da no 5º andar do edifício-sede do TRF
da 5ª Região. Formada por um advogado,
três estagiários de Direito e um escriturá-
rio, a equipe da Caixa pretende analisar
casos de desistências de recursos e
ações rescisórias que se encontram no
Tribunal. “O trabalho visa reduzir, consi-
deravelmente, o número de recursos no
TRF. O que será bom para o Tribunal,
para a Caixa e para a população”, afir-

mou a Coordenadora Jurídica de
Recursos da Caixa, Maria dos
Prazeres de Oliveira. O mutirão
para o pedido de desistências é
temporário e deve ser concluído
até o final de agosto. Entretanto,
a intenção da Caixa é continuar
trabalhando na redução de recur-
sos. Trabalho semelhante já foi
feito no TRF5, em 2002, quando
mais de cinco mil recursos tive-
ram seus pedidos de desistência.
Nos últimos meses, esta iniciati-
va também vem sendo feita no
Supremo Tribunal Federal (STF),
em Brasília (DF).

Caixa faz mutirão para analisar recursos no TRF

Diogo Melo, coordenador do mutirão e
Maria dos Prazeres, coordenadora jurídica de recursos da Caixa


