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Dia do Livreiro

Justiça Federal faz

conciliação entre

Caixa e mutuários

Taquígrafos visitam

presidente do TRF

e entregam flores

Justiça Federal na PB

arrecada 10 milhões

Dica de Saúde

Calcule o risco de infarto em 10 anos

Habeas Copos faz

prévia em janeiro

Classificados
Conversão de fitas VHS para

DVD. Ricardo, ramal 9088

Os servidores da Divisão de Taquigrafia
fizeram uma homenagem à presidente
do TRF/5ª, Margarida Cantarelli, com
entrega de um ramalhete de flores e
votos de Feliz Natal.

O bloco carnavalesco Habeas
Copos, da Asserjufe, já começa a
esquentar a bateria, com os
preparativos para sua primeira
prévia de carnaval. A festa vai
acontecer na quarta-feira, 12 de
janeiro, a partir das 21h, na Casa
do Frevo, ao som de uma

orquestra.
Sócios e
convidados
não pagam.

Durante o
encontro, será
apresentada a
camisa do
bloco.

A Seção Judiciária de Sergipe
promoveu o “Seminário Preparatório
Para Audiências de Conciliação”,
que teve por finalidade apoiar a
instalação do Projeto de Conciliação
nos Processos do Sistema
Financeiro de Habitação, em
especial aqueles relacionados a
contratos da Empresa Gestora de
Ativos (EMGEA). Dessa forma, foi
colocada em pauta a ampliação do
espectro de conciliação nos
processo que envolvam mutuários
de financiamento da casa própria e a
Caixa Econômica Federal. Durante o
encontro foram realizadas as
primeiras audiências do “Círculo de
Conciliação”, que tem à frente as
juízas federais Marla Consuelo
Santos Marinho e Lidiane Vieira
Bomfim Pinheiro de Meneses.

A Justiça federal na Paraíba arrecadou
R$ 10.700.705,42, neste ano. O total
repassado para os cofres da União foi
referente à dívida ativa junto aos órgãos
da Fazenda Nacional, INSS, Caixa e
outros. O exercício deste mês só será
computado em janeiro. De acordo o
Setor de Arrecadação da SJPB, foram
repassados cerca de R$ 3,2 milhões
para a Fazenda Nacional, R$ 7,2 milhões
para o INSS e R$ 217 mil para a Caixa,
além de R$ 71 mil para outros órgãos.

Pratos do Dia

Durante o recesso, o restaurante

Talher de Prata funcionará no horário

normal, com buffet à base de

grelhados e saladas, das 11h30 às

15h para almoço e das 15h às 18h

para lanche.

Você sabia que já é possível calcular a
chance de uma pessoa sofrer um
ataque cardíaco nos próximos dez
anos? Uma ferramenta, incluída nas
diretrizes de atendimento da Sociedade
Brasileira de Cardiologia (SBC), é a
mais recente arma dos médicos no
combate às doenças cardíacas,
principalmente o infarto, a angina e a
morte súbita. O paciente deve exigir do
cardiologista a realização do cálculo,

que também pode ser feito em casa.
Para isso, no entanto, é preciso ter em
mãos alguns dados: nível de colesterol
total, de HDL (bom colesterol) e de
pressão arterial. A pessoa também deve
saber se é diabética. Basta pegar os
resultados dos últimos exames médicos.
A conta é bastante simples. O cálculo
(realizado em forma de pontos) é feito
com base também na idade e no sexo
do paciente.


