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Junho 2007

FDR lança campanha para estimular doações
A Faculdade de Direito do Recife (FDR), hoje Centro de Ciências Jurídicas da UFPE, lançou, no dia
04 de julho, a campanha “O direito passa por aqui”, visando a angariar fundos para a melhoria da
infra-estrutura do prédio (iluminação, refrigeração das salas, acústica e mobiliário), assim como a
informatização e a preservação da memória da Biblioteca da FDR, cujo acervo traz livros, folhetos e
periódicos datados desde o século XVI. O projeto da reforma, desenvolvido pelo arquiteto Jorge
Passos, já foi aprovado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e está
orçado em R$ 3 milhões. O prédio foi tombado como Patrimônio Histórico Nacional pelo Iphan, em
1980.
“Com o início das comemorações dos 180 anos da FDR, resolvemos dar impulso à iniciativa de um
ex-aluno, o advogado trabalhista Ricardo Estevão, que doou R$ 5 mil para a recuperação do nosso
prédio”, diz a diretora do Centro, Luciana Grassano. A doação possibilitou a confecção do material
de campanha (bottons, chaveiros, canetas, marcador de texto e camisas), além do selo comemorativo
de 180 anos da Faculdade de Direito do Recife, confeccionado pela Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos (ECT), que está sendo dedicado àqueles que doam R$ 20,00.
Idealizada pela Pró-Reitoria de Extensão (Proext), com o apoio de alunos bolsistas dos cursos de
Design e de Publicidade, sob o comando de Jowania Melo, a campanha vai envolver a captação de
recursos junto a empresas públicas e privadas, objetivando torná-las investidoras permanentes da
FDR. “Através da Lei Rouanet, as empresas podem financiar projetos culturais aprovados pelo
Ministério da Cultura e obterem descontos no Imposto de Renda. Queremos é que mais empresas
adotem nossa instituição”, convoca Luciana Grassano. Sob esta concessão, o Grupo Votorantim doou
R$ 588 mil para a reforma do prédio, estimada em R$ 3 milhões. O MEC já repassou R$1 milhão.
O Grupo João Santos adotou a Praça Adolfo Cirne, em frente ao CCJ. A Chesf e a Infraero doaram
R$ 100 mil e 38 mil, respectivamente, para a restauração dos livros raros da biblioteca. O projeto
“Preservação da Memória”, idealizado pelo Diretório Acadêmico, realizou, na primeira etapa, a
higienização dos livros e a construção da sala “Gláucio Veiga”, climatizada para abrigar essas obras
de alto valor histórico. Para a segunda etapa do projeto, a restauração dos livros, novos recursos são
aguardados.
SEGUNDA FASE – A segunda frente de campanha visa a sensibilizar alunos e ex-alunos, além de
associações de juízes e de procuradores e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), para fazerem
doações e comprarem os selos e objetos com a marca dos 180 anos, a fim de que a FDR possa manter
os benefícios da reforma, que já começou a ser realizada. “Queremos pôr a FDR na rota de doações
mensais da sociedade civil”, afirma, otimista, a diretora do CCJ.
As doações também podem ser feitas através de depósito na conta institucional feita em nome da
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE (Fade) no Banco do Brasil, Agência 3613-7,
Conta Corrente n° 230.844-4.
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