
Edição nº 560
www.trf5.gov.br

Jornal Mural Diário Produzido pela Divisão de
Comunicação Social do Tribunal Regional Federal da 5ª Região Fotos: Narciso  Lins

Agosto

02
QUARTA

AniversariantesDia do agricultor

Alceu Valença é uma das atrações
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“A sonegação fiscal na perspec-
tiva da Receita Federal e da Re-
ceita Previdenciária” será abor-
dada por especialistas, no próxi-
mo dia 8, às 19h, no auditório
G2 da Universidade Católica de
Pernambuco. O evento faz parte
do Ciclo de Encontros sobre So-
negação Fiscal e Lavagem de
Dinheiro, coordenado pelo juiz
federal Hélio Ourem Campos (6ª
Vara-PE), e terá como
debatedores o juiz federal Allan
Endry (13ª Vara-PE), o procura-
dor Gilberto Barroso (Ministério
Público Federal) e os auditores Fernando
Higino (INSS) e Alexandre Rêgo (Receita

Federal). Além de representantes do
meio jurídico e tributário, poderão

Ciclo sobre sonegação quer mobilizar sociedade

A entrega dos recibos escolares e do re-
embolso da psicoterapia deve ser feita
até a próxima sexta-feira, para que o res-
sarcimento ocorra na folha de pagamento
deste mês. A Divisão de Assistência Mé-
dica e Social (DAMS), que funciona no
Anexo III, lembra que os servidores
beneficiários devem encaminhar o recibo
original e cópias, contendo o número da
matrícula funcional.

Entrega do recibo
escolar encerra 6ª-feira

Servidores interessados em participar da
nova turma de Pós-graduação em Gestão
Pública devem procurar o CDRH para fa-
zer a pré-inscrição, o mais rápido possí-
vel. O curso começa em outubro e será
oferecido nos mesmos moldes do que
está sendo encerrado em setembro. Con-
vênio nesse sentido foi renovado entre o
TRF5 e a Faculdade de Ciências da Ad-
ministração de Pernambuco (FCAP).

Curso de pós-graduação
tem início em outubro

A Secretaria de Comunicação do Supre-
mo Tribunal Federal e o Fórum Nacional
de Comunicação e Justiça realizam, nos
dias 7 e 8 de agosto, o Encontro Nacional
da TV Justiça, em Brasília. O objetivo é
instalar o Comitê Editorial da TV Justiça,
com três representantes das instituições
que produzem programas para a emisso-
ra. O encontro será aberto pela presiden-
te do STF, ministra Ellen Gracie.

Encontro da TV Justiça
será nos dias 7 e 8

Doação de Sangue
O paciente Garabeb Toros Belian, pai da

servidora Yasmin Barreto Belian, está
hospitalizado no Hospital Memorial São

José e precisa urgentemente de doação
de sangue. A doação de qualquer tipo
sanguíneo deve ser feita em nome de

Garabeb, no Ihene (Rua Tabira nº 54 –
Boa Vista). Informações com Yasmin,

pelo telefone 9272.3743.

A Diretoria Geral cadastrou cerca de 40% dos
questionários no Banco de Talentos, para ar-
recadar informações dobre os servidores.

participar do debate profissionais e
estudantes de diversas áreas. O
Ciclo tem por objetivo levantar a
discussão com a sociedade para a
necessidade de diminuir a carga
tributária, através da redução da
fraude. “É preciso promover a

educação fiscal
para que a popula-
ção saiba quanto
paga de imposto
em cada mercado-
ria e que esse tri-
buto muitas vezes
não chega aos co-
fres públicos”, ressalta o co-
ordenador Hélio Ourem.
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A Reunião de aconselhamento para o
mestrado foi transferida para as

15h30 da quinta-feira, 3 de agosto. A
reunião será no Salão do Pleno.
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