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Dia da Ciência e Tecnologia
Dia Mundial da Alimentação

Conselho da Justiça Federal promove
Jornada de Direito Civil.

A ministra Ellen Gracie
(presidente do Supremo
Tribunal Federal) e o
ministro Raphael de
Barros Monteiro
(presidente do Superior
Tribunal de Justiça) assi-
naram, semana passada,
um Acordo de Cooperação Técnica com
o Ministério da Previdência, a fim de
simplificar os mecanismos de processos
previdenciários. A idéia é promover o
estudo de procedimentos administrativos
e judiciais, através de um grupo técnico
formado para detalhamento e
coordenação das ações. A prática evitará

o acúmulo de ações na
Justiça e promoverá
maior velocidade no
trâmite processual. As
medidas incluem a
liquidação de sentença
eletrônica, a
impossibilidade de

entrar com ação na Justiça antes de
esgotarem as possibilidades de recursos
na administração do órgão e a prevenção
contra fraudes. A iniciativa vai beneficiar a
Justiça Federal, os Juizados Especiais
Federais e, sobretudo, os segurados do
INSS que terão um tratamento mais
eficiente em suas causas.

Acordo agiliza ação previdenciária

Os filhos de servidores do TRF5, que
participaram do projeto “Criança
Talento”, ganharam uma tarde especial
nesta segunda-feira. Os autores de
desenhos e/ou redações foram
homenageados com lanche e surpresas,
além de receberem livrinhos contendo a
produção da gurizada. O evento atendeu
sugestão da Sra. Rosemary Almeida e
foi prestigiado pelo presidente José
Baptista de Almeida Filho.

Tribunal homenageia “Criança Talento”

Pesquisadores do
Instituto de Botânica
de São Paulo e da
Universidade Federal de
Lavras (UFLA) extraíram do
capim-favorito (gramínea que
cresce à beira de estradas) um
tipo específico de açúcar
chamado betaglucano, que pode
ter o efeito benéfico de diminuir
a quantidade de glicose na
corrente sangüínea. Uma
equipe de suíços já havia
comprovado que este açúcar,
mesmo em concentrações
baixas, reduz até 50% a taxa de
glicose no sangue. O betaglu-
cano participa da composição
de fibras como capins, cana,
arroz, trigo e milho ou nos
cereais, a exemplo da aveia, da
cevada e do centeio, em teores
que variam de 1% a 7%.

A professora Creuza
Aragão (Chefe de
Gabinete da
desembargadora
federal Margarida
Cantarelli) será
agraciada com a
Medalha do Mérito
Nilo Coelho 2007,
concedida pelo
Tribunal de Contas do Estado
de Pernambuco (TCE). A
solenidade ocorrerá na
próxima quinta-feira, às 17h, no auditório
da Justiça Federal (Jiquiá).

Creuza Aragão recebe
medalha do TCE

O prazo para inscrições dos servidores e
requisitados nos cursos de Informática,
promovidos pelo Núcleo de Desenvolvi-
mento de Recursos Humanos (NDRH),
encerra na próxima sexta-feira. As
últimas vagas nos cursos do Windows,
Word (básico e avançado), Excel (básico
e avançado) e Power Point estão
disponíveis apenas no turno da manhã.
Os interessados devem fazer as
inscrições pelo ramal 9818.

Inscrição para curso
encerra sexta-feira
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