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Direito Previdenciário é tema de Congresso no Recife

Dia das Crianças na JFRN
de Outubro

TERÇA

Esmafe promove curso de Combate à 
Corrupção e à Lavagem de Dinheiro

Aniversariantes

Juiz Federal Raimundo Alves 
Campos Júnior

SJAL

Arnaldo Leite Pereira
Subsecretaria de Tecnologia da Informação

Francisca Maria de Oliveira Alves 
Gab. do Des. Federal Edílson Nobre Júnior

Escola de Magis-
tratura Federal 

da 5ª Região (Esmafe), 
por meio do Núcleo 
Seccional em Sergipe 
e em parceria com o 
Departamento de Re-
cuperação de Ativos 
e Cooperação Jurídi-
ca Internacional do 
Ministério da Justiça, 
promove, de 19 a 21 
de outubro, na sede da 
Justiça Federal em Aracaju, o Cur-
so de Capacitação e Treinamento 
para o Combate à Corrupção e à 
Lavagem de Dinheiro. Estão sendo 

oferecidas 120 vagas, destinadas a 
magistrados e servidores da JFSE, 
bem como para agentes públicos 
da Polícia Federal, Receita Federal, 

Recife sediará o XII Congresso 
Brasileiro de Direito Previdenci-
ário, promovido pelo Instituto 
Brasileiro de Direito Previdenciário 
(IBDP), nos dias 6, 7 e 8 de outu-
bro, no Mercure Recife Mar Hotel. 
O evento congregará operadores 

do Direito, juízes, membros do Mi-
nistério Público, servidores do Judi-
ciário, acadêmicos, entre outros. Os 
juízes Carlos Wagner (JFRN), Cláu-
dio Kitner (JFPE) e Frederico Augus-
to Leopoldino Koehler (JFPE) serão 
palestrantes do evento. Entre as 

discussões propostas: aposenta-
doria por tempo de contribuição, 
benefícios previdenciários não 
previstos, planejamento previden-
ciário, aposentadoria especial e da 
pessoa com deficiência e o novo 
Código de Processo Civil.

Ministério Público Federal, Contro-
ladoria Geral da União, Tribunais 
de Contas, juízes de Direito, entre 
outros. As inscrições são gratuitas 
e podem ser realizadas até o dia 
14/10, na página do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região – TRF5 
na internet, na área “Eventos TRF5”.  
Ementa – O curso vai abordar, 
entre os diversos temas, a utili-
zação de dados financeiros nas 
investigações de lavagem de di-
nheiro (RIF do COAF; afastamento 
de sigilo bancário; afastamento de 
sigilo fiscal - Dossiê Integrado e 
Declaração de IR; dados patrimo-
niais; documentos contábeis).

A Justiça Fe-
deral do Rio 
Grande do 
Norte (JFRN) 
promove, no 
próximo sá-
bado (8/10), 
a partir das 
8h30, evento em comemoração 
ao Dia das Crianças. “Um dia da 
Criança na Justiça” terá ativida-

A redação brasilei-
ra da publicação 
alemã Deutsche 
Welle entrevistou a 
diretora da Subse-
cretaria de Contro-
le Interno do TRF5, 
Sídia Lima, sobre o 
novo modelo elei-
toral brasileiro. O conteúdo pode 
ser conferido no site www.dw.com/
brasil. A servidora é cientista polí-
tica e autora do livro Prestação de 
Contas e Financiamento de Cam-
panhas Eleitorais.

Na edição de ontem do jornal 
TRF Hoje, na nota “JFPE realiza-

rá programação para criançada” 
dissemos que haveria uma progra-

mação voltada para os filhos de 
servidores do TJPE. Na verdade, a 

sigla correta é a da Justiça Federal 
em Pernambuco - JFPE. Pedimos 

desculpas pelo erro.

des recreati-
vas e vai mar-
car a abertura 
da exposição 
dos desenhos 
infantis par-
ticipantes do 
concurso “Fi-

car de mal não é legal. Em vez de 
arengar, vamos conversar!”. (Com 
informações da Ascom/JFRN)


