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Aniversariantes
Joaquim Correia de A. Filho
Bom Clima

Chambaril

Carne assada c/ pimentão

Charque na tigela

Frango aos 4 queijos

Na Seleção para Estágio na Área Administra-
tiva do TRF5 se inscreveram 1.001 candida-
tos, sendo a maior concorrência para Admi-
nistração (266), Psicologia (159), Publicidade
(145) e Jornalismo (138).

O Ciclo de Encontros sobre
Fraudes Fiscais no Estado,
coordenado pelo juiz federal
Hélio Ourem (SJPE) e pro-
fissionais da área tributária,
prossegue nesta terça-feira,
às 14h, na Sala de Reuni-
ões da Presidência (15º an-
dar). O evento faz parte de
uma série, iniciada em mar-
ço, com o objetivo de dimi-
nuir a carga tributária atra-
vés da eliminação da fraude.

Combate à fraude fiscal será
debatido no TRF da 5ª Região

A reunião de amanhã visa
intensificar a relação entre
os órgãos relacionados às
questões fiscais, além de
definir uma forma de pre-
miar os contribuintes
adimplentes. Representan-
tes de diversos órgãos fe-
derais e estaduais, além
da Procuradoria da Fazen-
da Nacional e Receita Fe-
deral estarão presentes
nesta reunião.

A população dos estados de Pernam-
buco, Paraíba, Rio Grande do Norte,
Ceará, Alagoas e Sergipe poderá recor-
rer à Justiça Federal, durante o mês de
julho. O TRF da 5ª Região vai funcionar
normalmente neste mês, com a realiza-
ção de julgamentos no Pleno e nas qua-
tro Turmas. O TRF5 foi o primeiro Tribu-
nal do país a acabar com as férias
coletivas antecipando-se à Reforma do
Judiciário (31/12/04).

Julgamentos no Tribunal serão mantidos este mês
A Associação dos Magistrados do Brasil
(AMB) lança a Operação Eleições Lim-
pas para o pleito de 2006. O movimento
congrega os magistrados de todo o
país a lutar pela ética na política, com
foco na democratização das informa-
ções sobre o financiamento das campa-
nhas políticas. Para tanto, a Associação
confeccionou uma cartilha que traz di-
cas e informações de como o cidadão
pode fiscalizar os gastos de campa-

nhas dos candida-
tos e o processo
eleitoral como um
todo. O movimen-
to afirma, ainda, a
importância de
uma atuação ri-
gorosa dos
juízes eleitorais
na fiscalização
das eleições.

AMB luta por ética na política

A Seção de Almoxarifado do TRF5
comunica que as requisições de
materiais devem ser emitidas às
terças-feiras e atendidas às quin-
tas-feiras. Caso não ocorra expe-
diente nesses dias, será conside-
rado o primeiro dia útil
subseqüente. A regra não se
aplica à troca de cartuchos e
toners para impressoras, que
serão substituídos imediatamen-
te com apresentação do materi-
al usado. Os casos de urgência
devem ser devidamente justifi-
cados. Informações: 9803.

Almoxarifado limita
prazo para requisição

Classificados
Vendo Renault Clio Hatch - 2005/
2005. Completíssimo - 5.000 km

rodados. IPVA 2005 quitado.
Pedro Melo - Ramal 9704.

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

9735 ou 9954.4610


