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Aniversariantes  
Hoje: Arthur Santos Nicory (NUCRE), 
Avani Cristia Néri Gomes (NUCJU), 
Márcia Jessiara Lopes de Sá (Campo 
Formoso), Joyleine Cairo (19ª Vara), 
Beatriz Novaes (Alagoinhas) e Daniel 
Leite Góes (Teixeira de Freitas). Ama-
nhã: David Ferreira Junior (Juazeiro), 
Licia da Bezerra (9ª Vara), Marilyn Ba-
tista (10ª Vara), Walneide Netto Junior 
(Barreiras), Ítalo de Queiroz Forte (16ª 
Vara), Larissa Cardoso Castro (NUCJU), 
Victor Freitas dos Santos (NUCAF), Sér-
gio Alves da Silva (Delta) e Taiana Silva 
(ASSERJUF).Parabéns!!!
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Na edição 150 do
Primeira Região na TV
 Portais da Justiça Federal e do Con-

selho da Justiça Federal estão indepen-
dentes;  Coordenador do Sistema de 
Conciliação da 1ª Região, desembargador 
federal Reynaldo Fonseca, fixa meta para 
segundo semestre;  TRF da 1ª Região 
disponibiliza principais notícias do órgão 
no Facebook;  Núcleo de Conciliação da 
Seção Judiciária de Minas Gerais realiza 
acordo inédito na Justiça Federal.  Par-
ticipe enviando e-mail para o endereço: 
primeiraregiaonatv@trf1.jus.br.

10 maneiras de evitar 
a perda do cálcio 

A falta de cálcio no organismo pode 
levar a espasmos musculares e nervo-
sos, raquitismo e osteoporose, entre 
outros problemas. Hábitos como colocar 
um pouquinho mais de sal na comida 
podem atuar como vilões para o organis-
mo. Veja 10 maneiras de reter o cálcio:

1. Abuse do leite e derivados: aumen-
te a ingestão para três porções por dia.

2. Coma vegetais verde-escuros: pelo 
menos duas porções por dia.

3. Exponha-se ao sol: pelo menos 15 
minutos por dia. A alternativa é consu-
mir suplementos de vitamina D.

4. Faça exercícios. Eles ajudam na 
absorção do mineral.

5. Coma sardinha: o peixe é rico em 
ômega-3 e cálcio, mas opte pelas ver-
sões sem óleo.

6. Evite frituras. Elas atrapalham a 
absorção dos nutrientes.

7. Evite a cafeína. Três ou mais xí-
caras por dia de café ou chás escuros 
aumentam a acidez do sangue. O orga-
nismo, para compensar, retira cálcio dos 
ossos para neutralizar o sangue.

8. Evite refrigerantes: os acidulantes 
fazem um trabalho parecido com o da 
cafeína.

9. Evite bebidas alcoólicas em exces-
so: o álcool promove um desequilíbrio 
bioquímico que reduz a capacidade do 
corpo para produzir um novo tecido e re-
por as perdas.

10. Evite o cigarro: as reações quí-
micas das mais de mil substâncias no 
cigarro fragilizam o organismo e dobram 
as necessidades nutricionais dos fuman-
tes. O monóxido de carbono, por exem-
plo, reduz em até 15% a capacidade do 
sangue de transportar oxigênio e, com 
isso, os ossos ficam mais frágeis.

Sua
Saúde

Magistrados têm até 31 de julho para 
informar sobre cumprimento da meta 18

Magistrados de todo o País têm até o 
dia 31 deste mês para informar à Correge-
doria Nacional de Justiça quantos e quais 
processos alvos da Meta 18 aguardam an-
damento há mais de 100 dias. 

A meta, estabelecida pelos presidentes 
de todos os tribunais brasileiros, prevê que 
sejam julgados até o fim deste ano todos os 
processos de improbidade administrativa e 
de crimes contra a administração pública 
que entraram na Justiça até dezembro de 
2011.

O prazo para o envio dos dados, que se 
encerraria no dia 10/7, foi prorrogado até o 
dia 31 deste mês, conforme determinação 
do corregedor nacional interino, conselhei-
ro Guilherme Calmon. 

O pedido de informações havia sido fei-
to no último dia 25 pelo corregedor nacio-
nal de Justiça, ministro Francisco Falcão, 
em ofício encaminhado à Corregedoria de 
todos os 27 Tribunais de Justiça (TJs) e dos 
cinco Tribunais Regionais Federais (TRFs).

No documento, o ministro determina 
que todos os juízes responsáveis pelos pro-

cessos de improbidade administrativa e 
crimes contra a administração pública in-
cluam na planilha de produtividade, dispo-
nibilizada no sistema Justiça Aberta, dados 
sobre as ações que aguardam andamento 
há mais de 100 dias. 

Os magistrados terão ainda de informar 
à Corregedoria Nacional o número de cada 
um desses processos. O Justiça Aberta é 
um sistema de acesso público, disponível 
no portal do CNJ, em que os cidadãos po-
dem acompanhar a produtividade das uni-
dades judiciais.

Tribunais julgam mais de 
38% das ações de imPro-

bidade adminisTraTiva

Os cinco TRFs, os 27 TJs e o STJ 
concluíram o julgamento de 38,47% das 
ações de improbidade administrativa e de 
crimes contra a administração pública. A 
meta até o fim do ano é julgar todas as 
122.362 ações desse tipo que ingressa-
ram na Justiça até o fim de 2011.

De acordo com o relatório semanal da 
Meta 18, o percentual de cumprimento 
da meta corresponde a 47.067 proces-
sos julgados, sendo 19.923 de improbi-
dade administrativa e 27.144 de crimes 
contra a administração pública, que in-
cluem corrupção, peculato, sonegação 
previdenciária, entre outros. 75.295 pro-
cessos ainda aguardam julgamento nos 
33 tribunais que se comprometeram a 
atingir a Meta 18.

Direção do Foro promove palestra 
sobre DST’s  para terceirizados

A Direção do Foro, por meio 
da Comissão de Ação Social, 
realizou na última sexta-feira, 
dia 19, uma palestra sobre do-
enças sexualmente transmissí-
veis (DST’s), direcionada aos 
colaboradores terceirizados. 

A palestra foi ministrada 
pela perita médica do Pro-
Social Maria de Fátima Pontes 
Freitas, que explicou o que são 
as DST’s e suas diferentes for-
mas de transmissão, abordando aspectos das doenças mais comuns, como sífilis, hepatite 
B e AIDS. “Tivemos recentemente uma palestra para estagiários na Justiça Federal e 
agora é para os terceirizados, que é um público mais velho. Independente da idade, é 
muito importante abordar esse tema”, contou Maria de Fátima. 

A médica falou sobre o diagnóstico das doenças sexualmente transmissíveis e seu 
tratamento, que pode ser feito através do uso de medicamentos ou intervenção cirúrgica, 
dependendo da doença e do seu estágio. Ela tirou as dúvidas dos participantes e destacou 
a importância dos métodos preventivos, lembrando que a prevenção é a melhor forma de 
combater as DST’s, evitando a contaminação. 

Para o colaborador Erivaldo Júnior, terceirizado no JEF pela empresa Delta, a palestra 
foi uma iniciativa positiva. “Tem gente que ainda não sabe a importância de falar sobre 
as doenças sexualmente transmissíveis. As explicações da doutora são importantes para 
que as pessoas se cuidem mais, fazendo sexo seguro”, avaliou. 


