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Dia do Tribunal de
Contas da União

Candidatos ao concurso para juiz
federal fazem inscrição definitiva.

Tribunal bate recorde de processos
distribuídos
O Núcleo de Distribuição do
TRF5 conseguiu bater recorde
com relação ao número de pro-
cessos judiciais distribuídos no
ano passado. De janeiro a de-
zembro, houve um acréscimo
de 46,14% no volume de pro-
cessos distribuídos que passa-
ram de 43.669, em 2006, para
63.819, no mesmo período de
2007. Também estão inclusos
nesses números os processos redistri-
buídos e os de competência da Presi-
dência. De acordo com o diretor Layette
Lima, “além da eficiência da equipe, o

aumento de processos está associado à
quantidade de juízes na primeira instân-
cia, que foi ampliada com os últimos con-
cursos”.

Concurso do TRF5 inscreve até amanhã
Os candidatos ao concurso público
para a Justiça Federal da 5ª Região de-
vem se apressar porque as inscrições
terminam nesta sexta-feira (18 de janei-
ro), nas agências credenciadas da Cai-
xa Econômica Federal. Também po-
dem ser efetuadas pela Internet, que
encerram hoje, às 20h30 (horário de
Brasília). O concurso é destinado ao
provimento de cargos no TRF da 5ª
Região e nas Seções Judiciárias de

Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do
Norte, Ceará, Alagoas e Sergipe. A de-
sembargadora federal Margarida Canta-
relli preside a Comissão Coordenadora
do Concurso, que está sob a responsa-
bilidade da Fundação Carlos Chagas e
destina-se à formação de cadastro de
reserva aos cargos de Técnico Judiciá-
rio (Ensino Médio) e Analista Judiciário
(Curso Superior). Informações:
www.trf5.gov.br e www.fcc.org.br.

Prévia do bloco “Esfola ou
Arrebenta” será neste domingo
O bloco “Esfola ou... Arrebenta” realiza prévia carna-

valesca no próximo domingo (20 de janeiro) , a partir
das 16h, em frente ao Teatro de Mamulengo, na

Praça do Arsenal (Recife Antigo). A animação da
festa ficará por conta da Orquestra do

Maestro Lúcio e apresentações de
Aurinha do Coco e Boi de Mainha.
Os interessados em adquirir a cami-
sa do bloco devem ligar para
Rosângela (9464). Outras informa-
ções com Gileno (9172).

Estagiário do Programa Ado-
lescente Aprendiz Cássio Ar-
tur Kramer foi aprovado nas
duas melhores universidades
do Estado: UPE, para Educa-
ção Física, e na UFPE, para
Biomedicina. Estudante do
Colégio da Policia Militar, há
um ano e oito meses Cássio
estagia na Terceira Turma do
TRF5 e optou pelo curso de
Biomedicina, que inicia no se-
gundo semestre. Até ingressar
na Universidade, o aprendiz
pretende se preparar para concurso e fa-
zer o Curso de Formação de Oficiais.

Aprendiz é aprova-
do na UPE e UFPE
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Excesso de
peso sobrecar-
rega seu coração.
Pratique saúde fa-
zendo atividade física
e procure balancear sua
alimentação: coma mais
frutas, legumes e verduras.
Evite doces, frituras e gorduras.

Fonte: Ministério da Saúde


