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Aniversariantes

Dia da Liberdade
de Cultos

Dicas de Saúde

Pratos do Dia

Durante o recesso, o restaurante

Talher de Prata funcionará no horá-

rio normal, com buffet à base de gre-

lhados e saladas, das 11h30 às 15h

para almoço e das 15h às 18h para

lanche.
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O TRF entra, nesta segunda-feira, na últi-
ma semana do recesso forense, que se
estende até a próxima quinta-feira. Na
sexta-feira, dia 7, esta Corte estará reto-
mando suas atividades normais, com jul-
gamentos no Pleno, nas quatro Turmas e
Conselho de Administração. Dessa for-

ma, o TRF/5ª se antecipa à Refor-
ma do Judiciário, que tem entre
seus objetivos principais a maior
celeridade na tramitação processu-
al. Antes, no TRF/5ª, o mês de ja-
neiro era dedicado às férias
coletivas.

Tribunal entra na última semana do recesso

A presidente do TRF/5ª Margarida
Cantarelli viaja hoje a Caicó, no interi-
or do Rio Grande do Norte, acompa-
nhada pelo diretor do Foro da Seção
Judiciária daquele Estado, juiz fede-
ral Ivan Lira de Carvalho, para inaugu-
rar a primeira Vara Federal daquele
município e a segunda do Interior po-
tiguar. O ato inaugural acontece ama-
nhã à tarde. A instalação da Vara faz
parte do programa de interiorização
da Justiça Federal, adotado pela ma-
gistrada para a 5ª Região. Na sua
gestão, Margarida Cantarelli já inau-
gurou as Varas Federais de Caruaru
(PE), Mossoró (RN), Sousa (PB), Ita-
baiana (SE) e Limoeiro do Norte
(CE). Até o final de sua administra-
ção, em março
de 2005, a ma-
gistrada terá
inaugurado ain-
da mais cinco
Varas Fede-
rais: Petrolina
(25 de feverei-
ro), Serra Ta-
lhada (28 de
fevereiro), am-
bas em Per-
nambuco; Ara-
piraca (AL), Estância (SE) e Juazeiro
do Norte (CE).

Presidente vai hoje

a Caicó inaugurar

Vara Federal

A exemplo do ano passado, a presidente
do TRF/5ª Margarida Cantarelli fez visitas
de fim de ano aos diretores e editores
dos três principais jornais do Estado. No
Jornal do Commercio, a magistrada foi
recebida pelo superintendente Eduardo
Lemos e pelo diretor de Redação, jorna-
lista Ivanildo Sampaio. Na Folha de
Pernambuco, Margarida foi recebida pelo
diretor-presidente Eduardo Monteiro,
pelo editor-geral, jornalista Henrique Bar-
bosa, e pelo diretor-comercial Eduardo
Moraes e o diretor-executivo Paulo
Pugliese. Já no Diário de Pernambuco, o
diretor-presidente Joezil Barros recebeu
a presidente do Tribunal. Nas três ocasi-
ões, Margarida Cantarelli agradeceu o
apoio dado pelos jornais à sua adminis-
tração, formulou votos de boas-festas e
falou um pouco das realizações de sua
gestão, entre elas, a interiorização da
Justiça Federal.

Margarida realiza

visita de fim-de-ano

aos três jornais

O melanoma (câncer de pele) se mani-
festa com a forma de pintas escuras
assimétricas e diâmetros aproximados
aos da marca de um lápis. Nos homens
é mais comum aparecer essas pintas
no tronco e nas mulheres as pintas
aparecem com mais freqüência nas
pernas. Os amantes do sol devem to-
mar cuidados redobrados, tais como o
uso diário de protetor solar. Além disso,
devem evitar exposição ao sol das 10h
às 15h.

A maioria das pessoas não sabe, mas a
goiaba contém mais vitamina C do que o
limão. Com a vantagem da goiaba ser
mais doce e saborosa. A dose diária de
vitamina C recomendada pela Organiza-
ção Mundial de Saúde é de 60mg. Ou
seja, um copo de suco de goiaba ou
apenas uma laranja por dia supre essa
necessidade orgânca. A vitamina C é
uma das mais conhecidas e utilizadas
pela população em geral no combate às
doenças bacterianas.

FIQUE DE OLHO NO MELANOMA MAIS VITAMINA C NA GOIABA

A exposição leva ao público o resul-
tado da oficina feita por 37 artistas,
pesquisadores e produtores cultu-
rais. Esculturas em miniatura exi-
bem símbolos da época, como pre-
sépio, pastoril, reisado, fandango,
cavalo-marinho e bumba-meu-boi.
Casa do Carnaval, de 3ª a 6ª, das
9h às 22h. Entrada franca.

Ciclo Natalino


