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Aniversariantes

Feijoada
Filé de peixe à milanesa

Carne assada ao molho ferrugem
Rocambole misto

Filé de peito na chapa

Diretores se reúnem em Aracaju

Dia do Amigo

Dia Internacional da Amizade

Nova pós-graduação
terá início em outubro

Combate à fraude
fiscal tem encontro

Alceu Valença é uma das atrações

O Presidente do TRF5 Francisco
Cavalcanti promove nove juízes
federais substitutos ao cargo de
juiz federal.
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Dalvanira Fidélis Nunes
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Humberto
Gomes de Barros

Ministro do STJ

O presidente do TRF Francisco Caval-
canti estará à frente do encontro de dire-
tores de Foro das seis Seções Judiciárias
da 5ª Região, que acontece na próxima
segunda-feira, em Aracaju. Durante a
reunião, o presidente do TRF5, juízes fe-
derais e diretores deste Tribunal estarão
debatendo questões administrativas rele-
vantes. Na pauta de discussões destaca-
se a criação do Portal da Justiça Federal
da 5ª Região, que deve ser colocado na
Internet até dezembro. Os Boletins de Ju-
risprudência e Boletins Administrativos
ganharão versão virtual, o que possibilita-
rá mais agilidade na busca de informa-

ções. A previsão orçamentária para o
exercício de 2007 também será debatida
neste encontro, que contará ainda com a
participação da diretora-geral do TRF5
Sorária Caio e do diretor da Subsecreta-
ria de Orçamento Sebastião Campelo.

Uma nova turma de Pós-Graduação, Es-
pecialização em Gestão Pública está sen-
do formada no TRF5, nos mesmos mol-
des da que está sendo encerrada em se-
tembro. Convênio neste sentido foi reno-
vado entre este Tribunal e a Faculdade
de Ciências da Administração de
Pernambuco – FCAP. A nova turma con-
tará com 40 alunos e o curso terá início
dia 6 de outubro com uma carga horária
de 390 horas-aula. Pelo convênio, os ser-
vidores do TRF5 terão direito a um des-
conto de 50% no valor das mensalidades.

O juiz federal Hélio Ourém es-
tará coordenando dia 8 de
agosto o 4º encontro do ciclo
de palestras sobre formas de
combate à fraude fiscal, com
o objetivo de reduzir a carga
tributária. Desta vez, o tema
a ser abordado é “A sonega-
ção fiscal na perspectiva da
Receita Federal e da Receita
Previdenciária”, O encontro
terá início às 19h, no auditó-
rio G-2 da Unicap.

A Escola de Magistratura Federal da 5ª
Região (Esmafe5) vai mudar de endere-
ço. A transferência do edifício-anexo II, na
Rua do Brum, para o edifício-anexo I, pró-
ximo à Ponte Buarque de Macedo, deve
acontecer nos próximos meses. Com a
mudança, a Esmafe5 ganha melhor infra-
estrutura, incluindo o espaço do estacio-
namento, que vai oferecer mais conforto e
segurança aos participantes de cursos,
seminários e oficinas promovidos pela Es-
cola. No anexo I serão mantidas a oficina
mecânica e a marcenaria.

Esmafe5 vai mudar
para o edifício-anexo I

Uma boa dica para este final de semana
é o Festival de Inverno de Garanhuns
(FIG-2006), que está aquecendo o frio
que faz na cidade. No Palco Guadalajara,
as principais atrações de hoje são Nando
Cordel e Elba Ramalho. Amanhã tem
Silvério Pessoa,Vanessa da Mata e
Nando Reis e no domingo, Otto e Nação
Zumbi. O FIG se estende até o sábado
29, quando o show de encerramento fica
com Uptown Band e Barão Vermelho. Na
sexta 28, tem show inédito da cantora
Maria Rita.

FIG-2006 aquece as
noites de Garanhuns

Classificados
Vende-se ar condicionado de 7.000

BTUs, seminovo. Cinara, ramal 9631

Voyage 1990, Cinza metálico, Jogo de
Roda, CD e CX de Auto.

Ewerson 9379 e 9381. Cel.9654-0412


