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Paraíba presta homenagem a Margarida Cantarelli

Dor de cabeça e 
pressão alta

A Seção Judiciária da Paraíba 
(SJP) realizou, na última quinta-
-feira, uma solenidade para ho-
menagear a desembargadora 
federal Margarida Cantarelli, que 
se aposentou na última sexta-
-feira. A cerimônia foi prestigiada 
por magistrados, servidores e 
autoridades paraibanas. Duran-

te o evento, o Quinteto de Pau 
e Cordas da Paraíba apresentou 
um repertório clássico e popular 
de Antonio Vivaldi, Gabriel Fauré, 
Sccott Joplin e do brasileiro Nilson 
Lopes. Na ocasião, a magistra-
da foi agraciada com o Título de 
Cidadã Pessoense, proposto pelo 
vereador Lucas de Brito Pereira, e 

com a Medalha do Mérito Gover-
nador Antonio Mariz, do Gover-
no da Paraíba. A homenagem foi 
encerrada com os agradecimentos 
da desembargadora: “Depois de 
duas tardes de fortíssimas emo-
ções para mim, terça e quarta-
-feira, é um bálsamo vir a João 
Pessoa, para nesse momento com 

A tese de que a hipertensão é 
uma causa comum de dor de 
cabeça está superada. Gran-
des estudos publicados em 
renomados periódicos, como 
Neurology e J Neurol Neuro-
surg Psychiatry, comprovaram 
que isto não ocorre. Um estudo 
da Noruega, com mais de 22 
mil pessoas, evidenciou que o 
aumento da pressão sistólica e 
da pressão de pulso pode, na 
verdade, diminuir a prevalência 
de cefaléia, por induzir a dimi-
nuição da sensibilidade à dor. 
Os pesquisadores acreditam 
que quanto maior for a pres-
são sistólica, mais rígidos são 
os vasos sanguíneos. Quanto 
mais rígido for um vaso, menor 
é a chance de que suas termi-
nações nervosas estejam fun-
cionando adequadamente. Se 
as terminações nervosas não 
estão funcionando adequada-
mente, menor é a chance de a 
pessoa sentir dor.

sabor de amizade, despedir-me da 
Justiça Federal. Quero agradecer 
a todos o carinho desta homena-
gem. A Seção Judiciária da Paraíba 
sempre foi uma parceira eficiente, 
competente e comprometida. Por 
isso, guardo as melhores recorda-
ções, eternamente grata”. (Com 
informações da Ascom/JFPB)

corregedor-geral 
da Justiça Federal, 

ministro Arnaldo Esteves 
Lima, encerra, amanhã, 
os trabalhos de inspeção 
ordinária no Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Re-
gião. A inspeção, iniciada 
na última terça-feira, está 
sendo realizada por seis 
equipes, cada uma com-
posta por dois magistra-
dos e dois servidores. Os 
trabalhos começaram pela Presi-
dência e continuaram nos demais 
gabinetes dos desembargadores, 
nas unidades processantes e na 

área de Tecnologia da Informa-
ção. No total, serão inspecionados 
1.107 processos judiciais, físicos 
e eletrônicos, além dos processos 
administrativos. 

Equipe - Além do ministro Ar-
naldo Esteves, a equipe da cor-
regedoria-geral é formada pelos 
desembargadores federais Nelton 
Agnaldo Moraes dos Santos e Luis 
Carlos Hiroki Muta, além dos ju-
ízes federais César Cintra Jatahy 
Fonseca, Hermes Gomes Filho, 
Itelmar Raydan Evangelista e Jorge 
Gustavo Serra Macêdo Costa, auxi-
liar da Corregedoria-Geral. A cada 
dois anos, o Conselho da Justiça 
Federal (CJF) realiza inspeção nos 
tribunais regionais. A última inspe-
ção realizada no TRF5 aconteceu 
durante o período de 11 a 20 de 
junho de 2012. 

A adoção de uma alimentação 
saudável previne o surgimento de 

doenças crônicas e melhora a qua-
lidade de vida. Frutas, verduras, 

legumes e cereais integrais contêm 
vitaminas, fibras e outros compos-
tos, que auxiliam as defesas natu-

rais do corpo e devem ser ingeridos 
com frequência.

Fonte:http://www.brasil.gov.br/sobre/
saude/cuidados-e-prevencao


