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Portal da JFSE é reformulado

Presidente do Tribunal recebe
comandante do CMNE

JFRN realiza
inscrição para
Escola na Justiça

Empréstimo consignado

Nesta segunda-fei-
ra, à tarde, o presi-
dente do TRF da
5ª Região, desem-
bargador federal
Luiz Alberto Gurgel
de Faria, recebeu
o general Américo
Salvador de Olivei-
ra, recém-empos-
sado no Comando
Militar do Nordeste
(CMNE), que cumpre cronograma de visi-
tas a autoridades e instituições públicas
da região. A visita ao TRF5, que tem
abrangência sobre seis Estados nordes-

tinos (Pernambu-
co, Paraíba, Rio
Grande do Norte,
Ceará, Alagoas e
Sergipe), também
foi acompanhada
pelo coronel José
Luiz Jaborandy
Rodrigues. O ge-
neral Salvador já
esteve à frente do
Comando Militar

do Planalto e do primeiro contingente
brasileiro em Missão de Paz no Haiti e,
pela primeira vez, atua na Região Nor-
deste do Brasil.

Unidades de ensino públicas e
privadas já podem se inscrever
no programa “Escola na Justiça”,
desenvolvido pela Justiça Federal no Rio
Grande do Norte. Dirigido a estudantes
de 10 a 15 anos, o programa está no ter-
ceiro ano e já recebeu escolas da capital
e do interior do Estado. Os participantes
assistem à palestra de um magistrado
sobre cidadania e ainda têm a oportuni-
dade de conhecer um pouco da Justiça
Federal. As inscrições são gratuitas e po-
dem ser feitas pelo telefone: (84)
3235.7604.

O portal da Justiça Federal em Sergipe (JFSE)
passou por reformulação para facilitar o acesso
aos usuários. Com visual mais moderno, a nova
versão do site permite uma rápida navegação. A
página disponibiliza espaço para cada Vara e foi
criado um setor específico para os links mais pro-
curados, a exemplo dos principais sites jurídicos
do País, como STF, STJ, CJF e CNJ.
Consulte: www.jfse.jus.br

Para evitar o cheque especial nesta épo-
ca do ano, quando se acumulam as des-
pesas com matrícula, material escolar e
IPVA, entre outros compromissos, uma
boa opção é o empréstimo consignado,
que oferece melhores taxas e prazos. Na
Caixa Econômica Federal, o empréstimo
com desconto em folha pode ser feito
em até 96 meses e a taxa de juros varia
de 1,41% a 1,74%. O servidor deve
apresentar o último contracheque e a
margem consignada. Outras informações
com Rachel, ramal 9441.

General e
desembargador

apreciam Memorial do
TRF5

Roupas para Carnaval
Nos dias 27 e 29 de janeiro, o Museu
da Cidade do Recife promoverá uma
oficina de customização de roupas,
onde os participantes poderão transfor-
mas roupas comuns em peças únicas
para brincar o car-
naval. A oficina será
ministrada pelos ar-
tesãos Alcione Frei-
tas e Ed Sá. O cur-
so será na sede do
Museu (Forte das
Cinco Pontas), das
13h às 17h.
Informações:
3255-0974/0984.


