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Ciclo de Debates sobre sonegação
quer mobilizar a sociedade.

A Universi-
dade Federal
de Pernambuco
abriu inscrições
para o curso “Plantas
Medicinais e Fitotera-
pia”, que acontecerá no
período de 13 de agosto a
24 de setembro. Oferecido
pelo Departamento de Enfer-
magem da UFPE, o curso tem
como objetivo despertar o inte-
resse dos alunos para o poten-
cial terapêutico da flora medici-
nal e seu uso no dia-a-dia. Infor-
mações: 2126.8543. Fonte:
www.ufpe.br.

Tribunal intensifica obras de
reforma no edifício-sede
Para oferecer maior conforto aos servi-
dores e jurisdicionados, o TRF5 intensifi-
ca as obras que estão em andamento na
sede do Tribunal e prédios anexos. No
3º andar do edifício-sede, os serviços já
terminaram. Está sendo adaptado o pavi-
mento e montado o mobiliário para rece-
ber a Subsecretaria de Informática e a
Divisão de Precatórios. Restam apenas
finalizações na Distribuição, que fica no
térreo do edifício-sede, e as reformas no
6º e 7º andares, previstas para iniciar na

terceira sema-
na de agosto.
Nesses
pavimen-
tos deve-
rão ser
acolhidos
seis no-
vos gabi-
netes de
desem-
bargadores federais.

STF promove Encontro da Rádio e TV Justiça

Nos dias 16 e 17 de agosto, o Supre-
mo Tribunal Fe-
deral (STF) pro-
moverá o Encon-
tro Nacional da
Rádio e TV Justi-
ça, como parte
das comemora-
ções do projeto Bicentenário do Judici-
ário Independente no Brasil. O encon-

FIES é tema do
Via Legal
A vitória de universitários que
precisam de financiamento estu-
dantil é o tema do Programa Via
Legal deste sábado, às 8h30,
pela Rede Cultura (TVU). A Jus-
tiça Federal determinou que a
Caixa Econômica Federal dei-
xe de exigir fiador nos contra-
tos do FIES. Como argumen-
to, a Procuradoria Regional da
República não considera o
FIES um empréstimo comum
pela função social que possui.
A decisão vale para Alagoas,
mas em todo o País estão em tramitação
processos com pedidos semelhantes.

Ótica oferece
descontos especiais
A GG Disk Ótica realiza uma promoção
especial para o Dia dos Pais, com des-
contos de até 30% nas armações e 10%
nas lentes. Na compra do óculos de grau
ainda ganha o óculos de sol com grau. A
GG Disk Ótica realiza atendimento domi-
ciliar e nas empresas e conta com uma
equipe qualificada, formada por profissi-
onais do curso Técnico em Óptica Oftál-
mica da UFRPE. Outras informações:
3242.7811 ou www.ggdiskotica.com.br.

Curso TRF
Serão retomadas amanhã às 13h20,
as aulas do Curso de Atualização em
Processo Civil, no Anexo I – no 1º an-
dar da ESMAFE5.

tro visa o aperfeiçoamento dos profis-
sionais que atuam
na área, através
de exposições e
debates sobre os
rumos das emis-
soras. As inscri-
ções gratuitas po-

dem ser feitas até o dia 5 de agosto,
através do site www.tvjustica.gov.br.


