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Aniversariantes

Dia do Hemofílico

Dia Nacional da
Abreugrafia

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.

Carlos Araújo Silva Júnior
Gab.Des.Luiz Alberto Gurgel
Guilherme dos Santos Andrade
Gab.Des.Francisco Cavalcanti

Esta fruta é calmante, digestiva e
laxativa, além de ser indicada para
quem possui o estômago sensível,
quer manter o peso ou está tentando
emagrecer. Afinal, o mamão possui
baixas calorias e alta quantidade de
beta-caroteno. Esta substância atua
como formadora de vitamina A,
indicada no combate às doenças de
pele, cegueira noturna e queda de ca-
belos. Mas não exagere na dose!

AS QUALIDADES DO MAMÃO

A presidente do TRF/5ª, desem-
bargadora federal Margarida Can-
tarelli, e o diretor do Foro da Se-
ção Judiciária do Rio Grande do
Norte, juiz federal Ivan Lira de Car-
valho, inauguram hoje a Vara Fe-
deral de Caicó. Depois de Mosso-
ró, este é o segundo município do
Interior potiguar a ter instalada uma
Vara Federal, dentro do programa
de interiorização da Justiça Fede-
ral. A nova unidade judiciária vai
funcionar provisoriamente num
imóvel do Estado, cedido pela go-
vernadora Wilma de Faria. No pró-
ximo mês, a magistrada estará
inaugurando outras duas Varas fe-
derais no Sertão de Pernambuco:
uma em Petrolina (dia 25) e outra
em Serra Talhada (dia 28). Até
março, Margarida Cantarelli espera
inaugurar as Varas Federais de
Arapiraca (AL), Estância (SE) e Ju-
azeiro do Norte (CE). Dessa for-
ma, terá instalado na sua gestão
onze Varas no Interior dos seis Es-
tados da Região. O Foro da Sub-
seção Judiciária de Caicó terá o
nome de Desembargador Federal
Araken Mariz de Faria, em home-
nagem ao decano desta Corte.

Caicó ganha hoje
sua primeira Vara
federal

De abril de 2003 a
novembro de 2004,
sob a presidência da
desembargadora
federal Margarida
Cantarelli, o Tribunal
Regional Federal da
5ª Região movimentou
124.663 processos e
recebeu outros 22.929
novos recursos
judiciais. De abril de
2003 a dezembro de
2004, autorizou o
pagamento de 46.354
Requisitórios de
Pequeno Valor (RPVs), no valor
global de R$ 405.224.680,43,
beneficiando 77.477 pessoas nos
seis Estados da 5ª Região. O serviço
Disk-RPV, com ligações gratuitas pelo
sistema 0800, recebeu dos seis
Estados cerca de 145 mil
telefonemas de janeiro a dezembro
de 2004. Também nesse período
foram estruturados 16 Juizados
Especiais federais e inaugurados
outros quatro Juizados Especiais
Federais Virtuais – Aracaju (SE),
Caruaru (PE), Itabaiana (SE) e
Mossoró (RN). Dentro do projeto de
interiorização da Justiça Federal, a

Os números da gestão

presidente Margarida Cantarelli inaugurou
cinco Varas Federais – Caruaru (PE),
Mossoró (RN), Sousa (PB), Itabaiana
(SE) e Limoeiro do Norte (CE). Antes só
havia as Varas de Campina Grande (PB)
e Petrolina (PE). Também na atual
gestão, foram digitalizadas 810.200
páginas de acórdãos, decorrentes dos
julgamentos de processos no TRF/5ª,
facilitando a consulta processual via
Internet.
Além disso, instalou, com apoio da Caixa
Econômica, os Círculos de Conciliação
para resolver impasses entre mutuários e
a Caixa, e pôs em prática o sistema de
protocolo integrado.

Classificados
Serviço de barman e garçom
para final de ano. Tratar com

Marcos (8825.5359) ou Flávio
(8861.2676)


