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Dia internacional
contra as drogas

A Revista da Esmafe5
passará por uma série de
mudanças, a partir da próxima
edição, visando à adequação
aos critérios exigidos pelo
Programa Qualis da
Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (CAPES),
do Ministério da Educação. As
adaptações editoriais são necessárias
para a divulgação de trabalhos nacionais
e internacionais de pesquisadores,
professores e estudantes das áreas do
Direito e da Administração Judiciária. As
inovações consistem em normas
editoriais, que deverão ser cumpridas

Revista da Esmafe se adequa
aos critérios do Programa Qualis

pelos autores e submetidas à
apreciação do Conselho
Editorial da Esmafe5. A
publicação pode ser escrita
nos idiomas português, inglês,
castelhano, francês, italiano ou
alemão. As referências
bibliográficas devem estar de
acordo com a Associação
Brasileira de Normas Técnicas

(ABNT) e outros detalhes, como o
processador de texto e a formatação dos
originais estão contidos na Portaria nº 03/
2008 (6 de junho de 2008), assinada
pela diretora da Esmafe5,
desembargadora federal Margarida
Cantarelli.

O desembargador
federal Manoel Erhardt
ministra a palestra
“Pesquisas com
células-tronco
embrionárias: aspectos
cíveis e constitucionais”,
amanhã, às 17h, no
Espaço Jurídico da Boa
Vista. Também
participam do debate o advogado Mário
Godoy e a médica Célia Castro.
Denominado “Café Jurídico”, o encontro
é realizado quinzenalmente, nas quintas-
feiras, com o objetivo de debater temas
atuais e divulgar a cultura jurídica do
Estado. Após a palestra, acontece uma
apresentação cultural e o coffee break.
Informações: 3423.0732/3462.8989.

Manoel Erhardt fala
sobre células-tronco

Os servidores do TRF5 que
quiserem conhecer melhor a
Comunidade do Pilar poderão
acessar a GALERIA DE
FOTOS na página da Intranet.
Além de fotografias que
mostram a difícil situação dos
moradores locais, público-alvo do II São
João Solidário, já estão disponíveis

Fotos na Intranet

fotos do “Arraiá do Tribuná”,
ocorrido na semana passada.

Boa visão é uma regra
fundamental nas estradas.
Além de concentrar a atenção
nas lanternas de freio dos
veículos que vão adiante,
procure olhar sempre através
dos vidros dos outros carros
para ver o que acontece à sua
frente. Fuja da traseira de
caminhões, ônibus ou fur-
gões, que costumam obstruir
a visibilidade. Sempre que
possível, dirija sua atenção
para 500 metros ou um quilô-
metro adiante para ver o que
acontece na pista.

A Caixa Econômica Federal,
seguindo determinação do

Conselho Monetário Nacional
(CMN), alterou a tabela de

cobrança de tarifas bancárias.
Para não prejudicar os

correntistas, a CEF está
oferecendo a Cesta de Serviços

com o objetivo de reduzir ou
isentar tarifas. A cesta é definida

de acordo com o tipo de conta e o
custo mensal varia entre R$ 7,50 e

21,50. Informações: 3419.2700.

CEF oferece
cesta de serviços

Evitando
imprevistos
e acidentes
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