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Iraci Alves da Costa
Gab Des Ubaldo Cavalcante
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s
ã
o

j
o
ã
o

Dia do químico

Dia da imigração japonesa

No mês de julho, o juiz
federal Hélio Ourem (6ª
Vara de Pernambuco)
apresentará em Portugal
o trabalho científico
“Preço de Transferência
no Direito Tributário
Brasileiro: A
Constitucionalização do
Princípio Arm’s lenght
Cidadania, Fiscalização,
Globalização”. A
explanação será feita durante a 11ª
Conferência da Academia Internacional

Juiz Hélio Ourem apresenta
trabalho em Portugal

de Direito Lingüístico,
que acontecerá na
Fundação Calouste
Gulbenkian, em Lisboa.
Realizado em co-autoria
com o advogado
Alfredo Medeiros Jr, o
trabalho obteve aprova-
ção da comissão cientí-
fica organizadora do
evento e será apresen-
tado entre os dias 16 e

19 de julho. O resumo está disponível
nos idiomas português, inglês e francês.

A segunda edição da campanha São João Solidário
terá como foco doações de alimentos, cobertores e
colchões em benefício da comunidade do Pilar. Já foi
iniciada a gincana para arrecadar donativos, que
devem ser entregues até o dia 27 de junho, no térreo
do edifício-sede. Podem ser doadas cestas básicas
completas ou pacotes (leite em pó, feijão, arroz,
farinha, café, açúcar, óleo, macarrão, sal, fubá,
biscoito ou bolacha).

O São João
dos
servidores do
TRF5 será
comemorado
nesta quinta-
feira, a partir
das 17h30,
com muito

forró pé-
de-serra,
comidas
e
bebidas
típicas. O
“arraiá”,
montado
no hall do
edifício
sede,

contará com apresentações dos
servidores Fernando Cunha (Dj Nando) e
Geraldo Lima (banda Regente Joaquim).
Os alunos da Escola do Pilar abrem os
festejos com um recital.

Servidores animam
festa junina
no Tribunal

TRF5 promove segunda edição
do São João Solidário

A Subsecretaria de Engenharia e
Administração Predial informa que, no
próximo final de semana (21 e 22 de
junho), haverá paralisação do sistema de
refrigeração do edifício-sede do TRF5. A
parada é necessária para realizar o
serviço de interligação nas tubulações do
sistema central de refrigeração,
localizada no térreo. Informações: 9402.

Parada do sistema
de refrigeração
do edifício-sede

Neste mês, o
Corpo de Bombeiros
adverte a população para
os cuidados que devem ter
com as tradicionais
fogueiras e fogos de artifício
e o alerta para não soltar
balões. Não faça uma
fogueira muito alta, que
produz grandes chamas,
pode desabafar e provocar
acidentes graves. Não faça
fogueira embaixo da rede
elétrica e árvores ou perto
de postos de combustíveis.

Fonte: Secom/PB


