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Escola de Magistratura Federal
vai às faculdades

Empréstimo tem
juros reduzidos

STF instala Conselho Estratégico
da TV Justiça.
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Para evitar o
desperdício
de energia, evite
usar equipamentos a
pilha. Uma pilha precisa
de muito mais energia para
ser fabricada do que forne-
ce. Se houver real necessi-
dade de pilha, prefira as re-
carregáveis.
Fonte:
www.greenpeace.org.br.

As dezesseis faculdades de Direito em
atividade na Região Metropolitana do Re-
cife e em Caruaru podem aderir ao proje-
to “A Escola na Faculdade”, que a Esco-
la de Magistratura Federal da 5ª Região
(Esmafe5) estará lançando este mês. De
acordo com o diretor da Esmafe5,
desembargador federal Francisco
Cavalcanti, “a iniciativa é pioneira entre
as cinco Escolas de Magistratura Federal
existentes no País e vai levar o debate
de temas jurídicos atuais e polêmicos
aos estudantes de Direito de toda a 5ª
Região”. A partir desta semana, a Escola
encaminhará ofício convidando as insti-

tuições de
ensino a
participa-
rem do
projeto,
que terá
início em
agosto,
dentro das
comemo-
rações alusivas ao 180º aniversário de
instalação dos cursos jurídicos no Brasil,
que ocorreu no Mosteiro de São Bento,
em Olinda, e no Largo de São Francisco,
em São Paulo.

Espaço do servidor
Êxito merecido
A diretora da Divisão de Pagamento de Pessoal,
Ana Maria Lucena, que recentemente concluiu o
curso de Direito na Universidade Católica de
Pernambuco, obteve a nota 9,0 (nove) no Exame
Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil,
Seccional Pernambuco (OAB-PE). O resultado
torna-se ainda mais significativo quando se cons-
tata o baixo índice de aprovação no exame, que
registrou uma média nacional de apenas 19% dos
bacharéis do País.

Foram reduzidas as taxas de ju-
ros cobradas pela Caixa
Econômica Federal no emprés-
timo consignado aos servido-
res e requisitados desta
Corte. O financiamento até
seis meses caiu para 1,07%
de juros. Já os prazos mais
longos, 7 a 72 meses, tiveram
uma redução nas taxas de ju-
ros, que variam entre 1,44% e
1,7%. Para os funcionários
requisitados, o prazo máximo
estipulado para o empréstimo
consignado é de 21
meses. Informações
com Paula, ramal 9441.

Com a reabertura do Parque de Diver-
sões Mirabilândia, em Olinda, a Sala da
Asserjufe (16º andar) retomou a venda
de ingressos para o parque, com preço
reduzido para os associados (R$ 14,00).
O horário de atendimento na Asserjufe é
das 12h às 18h. Informações com
Cristiane, ramal 9581.

Ingressos
com desconto
para Mirabilândia


