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Apoio Especial

Mara Elisa de Oliveira
Gab. Des. Marcelo Navarro

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Dia do Revendedor

Tribunal disponibiliza linhas telefônicas
para informar RPV.

Nesta quarta-feira, às 17h30,
no Salão Nobre do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), o
Ministro Gilson Langaro Dipp
toma posse no cargo de
Coordenador-geral da
Justiça Federal, sucedendo
o Ministro Fernando
Gonçalves. A cerimônia será
presidida pelo Ministro
Raphael de Barros Monteiro
Filho (presidente do Conselho da Justiça
Federal e do STJ). Dentre outras

Ministro Gilson Dipp toma posse como
Coordenador-geral da Justiça Federal

atribuições, o coordenador-
geral tem a incumbência de
dirigir o Centro de Estudos
Judiciários, presidir a Turma
Nacional de Uniformização
da Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais,
o Fórum Permanente de
Corregedores-gerais da
Justiça Federal e a
Comissão Permanente de

Acompanhamento dos Juizados
Especiais Federais.

Estão abertas até sexta-feira as
inscrições para o II Exame de
Admissão ao Estágio Forense
da Defensoria Pública da União
em Pernambuco – 2007. Os
interessados devem levar
comprovante de matrícula da
faculdade, original e cópia da
identidade e CPF ou carteira de
estagiário da OAB e currículo.
Os estudantes de Direito
devem se dirigir à sede da
DPU-PE, no Bairro de São
José. Informações:
3224.0256/0165.

Estágio na Defensoria
Pública da União

Foram reduzidas as taxas de juros cobra-
das pela Caixa Econômica Federal no
empréstimo consignado. A taxa de juros
do financiamento até seis meses caiu
para 1,07%. Já os prazos mais longos, 7
a 72 meses, tiveram uma redução nas
taxas, que variam entre 1,44% e 1,7%.
Para os funcionários requisitados,
o prazo máximo estipulado para o
empréstimo consignado é de 22 meses.
Informações com Paula, ramal 9441.

Empréstimo da Caixa
tem juros reduzidos

Um lanche junino para servidores,
terceirizados e estagiários do TRF5
será servido, no final da tarde desta
quarta-feira, no hall de entrada do
edifício-sede. A confraternização é
uma das etapas do “São João
Solidário”, que inclui uma gincana para
recolher donativos e um concurso de
redação com estudantes do Pilar,
comunidade beneficiada com a
campanha. Nos dois primeiros dias, já

foram arrecadadas centenas de peças
(roupas, agasalhos, calçados,
cobertores e produtos de higiene).

 “São João Solidário”
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Durante os festejos juninos, é
preciso acompanhar a
brincadeira das crianças e ter
muito cuidado com fogos de
artifício. Em caso de acidente,
se as roupas estiverem em
chamas, não deixe a pessoa
correr. Cubra-a com um tecido
como cobertor, tapete ou
casaco e procure auxílio
médico imediatamente.

Fonte: www.bombeirosemergencia.com.br.


