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(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Justiça Federal de Caruaru ganha
nova sede.
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Saber utilizar
todas as partes
do alimento sig-
nifica variar e enri-
quecer os pratos,
além de economizar no
orçamento. Conheça o
valor nutritivo de alguns ta-
los. O de agrião, por exem-
plo, é rico em vitaminas A, C
e complexo B, fósforo e fer-
ro. Já o talo de brócolis con-

tém vitami-
na A e C,
enquanto o
de espina-
fre possui
vitamina A,
Ferro e Po-

tássio. O da salsa é rico em vita-
mina C, Ferro e Potássio.
Fonte: Ceasa – Campinas/SP

Justiça Federal no Rio Grande do
Norte instala Banco de Sentenças
A Justiça Federal
no Rio Grande do
Norte instalou um
novo serviço: Ban-
co de Sentenças.
O serviço vai pro-
porcionar à popu-
lação o acesso às
sentenças de for-
ma mais rápida e
fácil. O sistema
funciona no site da
Seção Judiciária (www.jfrn.gov.br), no link
Banco de Sentenças. Para ter acesso ao
serviço, é necessário informar o período

da decisão e o
assunto em pes-
quisa. Outro mé-
todo é indicar o
período, o assun-
to e o magistrado.
O serviço utiliza a
base de dados do
TEBAS, sistema
de acompanha-
mento processu-
al, em tempo real,

que oferece atualização imediata nos da-
dos informados através do Banco de
Sentenças.

Prêmio SOF inscreve
até 11 de fevereiro
A Secretaria de Orçamento Fe-
deral (SOF), em parceria com a
Escola de Administração Fazen-
dária, lançou o Prêmio
SOF de Monografias
2007. O concurso visa
estimular a pesquisa
no orçamento público,
problemas, desafios e
perspectivas e vai pre-
miar trabalhos nos temas: ”Or-
çamento como Instrumento de
Política Pública e Gestão Fis-
cal” e  “Promovendo a Quali-
dade do Gasto Público”. A entrega dos
trabalhos encerra dia 11 de fevereiro.
Informações: www.esaf.fazenda.gov.br

Governo federal combate racismo
institucional no Sistema de Saúde
O Ministério da Saúde (MS) está promovendo uma cam-
panha, em todo o País, contra o racismo institucional no
Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa tem por
objetivo assegurar o princípio da equidade do SUS a fim
de garantir a qualidade do serviço prestado às pessoas
independente de cor, sexo, cultura, religião e origem raci-
al ou étnica. De acordo com o Ministério, as mulheres ne-
gras são as maiores vítimas da discriminação racial.

Caixa altera horário de
expediente na sexta-feira
Para assegurar o atendimento aos servi-
dores do Tribunal Regional Federal da 5ª
Região, a Caixa Econômica Federal co-
munica que o expediente bancário a par-
tir desta sexta-feira (11 de janeiro) será
das 10h às 15h. A decisão de estender o
horário de atendimento foi tomada em
virtude da Resolução nº 24/2007, que
estabelece nova jornada de trabalho nes-
ta Corte. Informações: 9441.


