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Aniversariantes
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Regra 7 –
Não se usa
hífen quando o prefixo termina em
vogal diferente da vogal com que se
inicia o segundo elemento. Ex.
aeroespacial, agroindustrial, anteontem,
antiaéreo, autoaprendizagem, autoescola,
extraescolar, infraestrutura, plurianual,
semiaberto, semianalfabeto, coautor.
P.S – O prefixo co fica aglutinado ao
segundo elemento mesmo quando a
palavra seguinte começa por o. Ex.
coobrigar, coordenar, cooptar,
cooperação.
Relembrando...
VICE - Sempre é seguido de hífen. Ex.
vice-presidente, vice-diretor.
SUB – Tem hífen só antes de palavra
iniciada com b, h ou r. Ex. sub-base,
sub-reino.
Não tem hífen: subeditor, subsecretário.
ANTI, AUTO, MAXI, MINI, TELE – Só
usa hífen quando antecede palavra
iniciada por h ou vogal igual à última do
prefixo. Ex. anti-herói, anti-imperialista,
auto-hipnose, auto-observação, maxi-
inflação, mini-hotel, tele-espetáculo.
Não tem hífen: antivírus, autoanálise,
autocontrole, maxidesvalorização,
minidicionário, teleconferência.

O tema
“O Acordo
Ortográfico e a
Linguagem
Jurídica” será
abordado hoje,
às 9h, no
auditório do
Anexo I, pela
diretora da
Esmafe5,
desembargadora

federal Margarida Cantarelli, na palestra
inaugural do curso Aspecto da
Literatura Nordestina - Expressão de
uma Realidade Sociocultural. Até o
meio-dia do próximo sábado,
antropólogo, professores e poetas
participarão de palestras, debates e
sessões de cine fórum sobre as novas
normas ortográficas e a literatura
nordestina, com destaques para as
obras de Câmara Cascudo, Graciliano
Ramos, Osman Lins, Mauro Mota e
João Cabral de Melo Neto. Promovido
pelo Tribunal e Escola de Magistratura
Federal da 5ª Região, o curso
disponibilizou 50 vagas, das quais 30
destinadas a magistrados e 20 para
servidores do TRF5.

Debate sobre
acordo ortográfico e
literatura nordestina

A diretora do Centro de Estudos do
Conselho da Justiça Federal (CJF),
Neide De Sordi, fará a conferência de
abertura do seminário sobre o
Programa de Gestão Documental,
nesta quinta-feira, às 14h, na Sala das
Turmas (2º andar). O evento, promovido
pela Secretaria Administrativa e Núcleo

Começa hoje seminário sobre Gestão Documental

Tribunal e Caixa fecham convênio
habitacional para servidores

Visite a sala da Asserjufe (16º an-
dar) e se informe sobre as vanta-
gens oferecidas aos associados.

Informações: 9581.

Asserjufe

Juros reduzidos com
prazo mais longo para
aquisição de imóvel
residencial é a alterna-
tiva estabelecida no
acordo de cooperação
celebrado, ontem, para
concessão de crédito
imobiliário para finan-
ciamento habitacional de servidores do
Tribunal e das Seções Judiciárias da 5ª
Região. A formalização do acordo foi
assinada pelo presidente do TRF5, desem-
bargador federal José Baptista de Almeida
Filho, e pelo gerente Regional de Negó-
cios da Caixa – Segmento Judiciário, Luiz
Henrique Carvalho. Também participaram
do encontro o gerente do Jurídico
Regional, Ricardo Siqueira, e o gerente

Diogo Cabral de Melo
(PAB-TRF5). O acordo
estabelece condições
especiais para o finan-
ciamento, relativas às
taxas de juros, prazos
de amortização e quota
de financiamento, assim
como a modalidade de

crédito. A taxa de juros pós fixada será de
8,4% ao ano mais a TR e o prazo contra-
tual pode chegar a 30 anos. O interessado
pode financiar até 100% do valor do imóvel
de até R$ 500 mil e a prestação mensal
será debitada em conta corrente. A taxa de
juros reduzida no financiamento habitacio-
nal está diretamente relacionada à manu-
tenção dos produtos na Caixa, a exemplo
de conta corrente e crédito salarial.

de Gestão Documental do TRF5,
prossegue amanhã, pela manhã e à
tarde, com oficina ministrada por Patrícia
Longhi (diretora administrativa da Seção
Judiciária do Rio de Janeiro). O
seminário visa à capacitação de
servidores para a implantação do
Sistema Fluxus.


