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A 16ª Vara Federal do
Ceará, em Juazeiro do
Norte (CE), está reali-
zando um mutirão com
mais de 170 audiências
de conciliação, envol-
vendo ações de desa-
propriação de terras
para construção da
Ferrovia Transnordes-
tina, entre Piauí, Ceará e Pernambuco.
Os juízes federais Bruno Leonardo
Câmara Carrá (titular) e Eduardo de Melo
Gama estão à frente do mutirão, cujos

Subseção de Juazeiro realiza
mutirão de desapropriações

processos são
referentes ao trecho
entre os municípios de
Salgueiro (PE) e Missão
Velha (CE) e devem
pagar cerca de R$ 3,8
milhões a pequenos e
médios agricultores da
região. O mutirão teve
início na última segunda-

feira e prossegue até o dia 7 de agosto,
com apoio do Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transporte (Dnit) e
Defensoria Pública da União.

Dentro das
comemorações
alusivas ao
vigésimo aniver-
sário da Constitui-
ção Federal, o
TRF da 5ª
Região está
promovendo um
concurso de
monografias com
o objetivo de
estimular a
reflexão sobre os
temas propostos.
Serão premiados os três melhores
trabalhos, em duas categorias
(profissional e graduando), sobre o tema
“O Impacto Sociojurídico da Criação do
Tribunal Regional Federal da 5ª Região
no Nordeste pela Constituição Federal
de 1988”. A melhor monografia de cada
categoria ainda será publicada na revista
da Escola de Magistratura Federal da 5ª
Região. O período de inscrições inicia
hoje e segue até o dia 15 de outubro, no
NDRH (Anexo I do TRF5). Os prêmios
serão entregues aos vencedores no dia
15 de dezembro, em sessão solene, no
Salão do Pleno do TRF5.

Concurso de
monografia aborda
Constituição de 88

No período de 18 a 22 de agosto, a
Seção de Saúde/DAMS promove a
Semana de Saúde Preventiva, voltada
para o público masculino. A
programação inclui curso, palestra e
distribuição de panfletos, além de
atividades de combate à obesidade e
de estímulo a hábitos saudáveis. Da
segunda à quinta-feira, as ações serão
realizadas das 11 às 13h, no térreo do
edifício-sede do TRF5. No dia 22, às
10h30, na Sala das Turmas, está

prevista a palestra
Novos olhares
sobre a saúde
masculina com o
endocrinologista
Fábio Moura.
Após a pales-
tra, haverá
lanche e sor-
teio de brin-
des para os
participantes.

DAMS promove ações para a saúde masculina
O prazo para a concessão de
empréstimo consignado disponível pela
Caixa Econômica Federal foi ampliado
até 96 meses. A taxa de juros será de
acordo com o prazo de parcelamento e o
perfil do correntista variando de 1,52% a
1,7%, e de 1,82% a 1,85%, para demais
clientes. Possuir conta corrente, crédito
salário ou crédito comercial, entre outros
produtos, são alguns dos critérios para
obter taxas mais acessíveis. Outras
informações com Rachel, ramal 9441.

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Caixa amplia prazo do
empréstimo consignado


