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Aniversariantes

Caçoulet de frango
Fígado acebolado

Carne-de-sol
Bode sertanejo

Filé de peixe à milanesa
Filé de peito na chapa

Combate à fraude fiscal tem novo encontro

Dia das avós

Palestra aborda hoje ginástica chinesa no TRF5

Alceu Valença é uma das atrações

Justiça Federal
leiloa imóveis

Curso on-line do CJF
inscreve até o dia 2

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

Vanessa Maria de Luna Ramos
Gab. Des. Marcelo Navarro
José Bartolomeu dos Santos
Gab.Des. Paulo Roberto O Lima
Geraldo Majela Colares Maia
Gab. Des. José Maria Lucena
Ana Maria Silva
Soservi Limpeza

Relator da Reforma do Judiciário,
o deputado federal Roberto Maga-
lhães faz palestra de abertura do
II Encontro Regional de Juízes
Federais em Gravatá.

O juiz federal Hélio Ourém estará coorde-
nando dia 8 de agosto o 4º encontro do
ciclo de palestras sobre formas de com-
bate à fraude fiscal, com o objetivo de re-
duzir a carga tributária. O tema a ser
abordado é “A sonegação fiscal na pers-
pectiva da Receita Federal e da Receita
Previdenciária”, com palestras do juiz fe-
deral Allan Endry, dos auditores Alexan-
dre Rego (Receita Federal) e Fernando
Higino (Receita Previdenciária) e Gilberto
Barroso, do Ministério Público Federal. O
encontro terá início às 19h, no auditório
G-2 da Unicap.

A professora
Lourdes Pifano
profere palestra
sobre a ginástica
chinesa Lian
Gong, às 17h de
hoje, no auditório
do anexo II, na
Rua do Brum. Na
ocasião, os servi-
dores do TRF5
vão conhecer as vantagens oferecidas
pela prática desta ginástica chinesa. A

A 9ª Vara da Justiça Federal no
Ceará realizará leilão judicial dias
31 de julho e 10 de agosto. Os
bens a serem alienados são pro-
venientes de procedimento judici-
al de execução fiscal a favor da
União, INSS e Caixa Econômica,
totalizando R$ 1.492.055,60. Os
lotes trazem caminhões, carros,
motos, terrenos, casas e apar-
tamentos, entre outros bens.

Estão abertas até 2 de agosto as inscri-
ções para o curso on-line de Língua Por-
tuguesa II, promovido pelo Conselho da
Justiça Federal (CJF). A participação será
restrita aos alunos que concluíram as
13ª, 14ª ou 15ª edições do primeiro
módulo do curso, ou àqueles que concluí-
ram outras edições, que, neste caso, de-
vem solicitar pré-inscrição, enviando
mensagem ao e-mail eventos@cjf.gov.br.
As aulas terão início no dia 10 de agosto
e término no dia 10 de outubro, perfazen-
do carga horária de 44 horas/aula.

idéia da professo-
ra é formar novas
turmas no Tribu-
nal. O Lian Gong
reúne 18 exercíci-
os que previnem e
tratam de dores
nas articulações,
tenossinovites,
disfunções dos ór-
gãos internos e

previnem e tratam de doenças das vias
respiratórias.

A Reunião de aconselhamento para o
mestrado, que iria acontecer amanhã, foi
transferida para as 15h30 da quinta-feira,

3 de agosto. A reunião será no
Salão do Pleno.
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