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A terceira edição da Revista Via
Legal, que está sendo
distribuída entre os
membros da Justi-
ça Federal e institui-
ções parceiras, reúne
matérias sobre as
principais decisões
judiciais e ações
administrativas da
Justiça Federal. A
matéria de capa trata
sobre a garantia
constitucional do direito de
ficar calado e não produzir
provas contra si mesmo. A
reportagem apresenta os
argumentos das pessoas
contrárias e favoráveis às
mudanças propostas no projeto de lei
que tramita no Congresso. Nesta edição,
o TRF5 contribuiu com diversas
matérias, como A vida em primeiro lugar
e O preço de morar no paraíso, que
abordam, respectivamente, uma decisão
judicial na Paraíba determinando o
custeio de tratamento médico e os
prazeres que a Ilha de Fernando de
Noronha proporciona aos turistas,
paralelamente às dificuldades

enfrentadas pelos nativos, com
destaque ao acesso à moradia.
Outra reportagem, Pequenos
gestos grandes ações, fala
sobre os projetos do Tribunal
relacionados à preservação do
meio ambiente. A Revista Via
Legal é editada pelo Centro
de Produção da Justiça
Federal (CPJUS), formado
pelas assessorias dos
Tribunais Regionais
Federais (TRFs), suas
respectivas seccionais e
coordenado pela
Assessoria de
Comunicação do CJF.

CPJUS lança  terceira edição
da Revista Via Legal

Não importa sua fantasia, antes de
cair na folia doe sangue no Hemope.
Com este slogan, o hemocentro per-
nambucano realiza campanha de sensi-
bilização junto aos doadores para repor
o estoque e assegurar a demanda no
período carnavalesco. A expectativa da
direção do Hemope é de que até o dia
20, período da campanha de captação,
o estoque de sangue seja ampliado em
todas as unidades da rede no Estado.
Qualquer pessoa entre 18 e 65 anos,
que pese mais de 50 quilos, goze de
boa saúde e não tenha ingerido bebida
alcoólica nas últimas 24h pode fazer a
doação de sangue, em qualquer
unidade do Hemope.

Hemope convoca
doadores para o
carnaval 2009

A partir das 16h deste domingo, os
servidores do TRF5 têm um encontro
marcado com a folia. É que o bloco “Ou
esfola... Ou arrebenta” faz sua prévia
carnavalesca, no Bairro do Recife, ao
som da Orquestra do Maestro Lúcio,
Aurinha do Coco e Boi de Mainha. A
festa será realizada na Praça do
Arsenal, em frente ao Teatro

Ou esfola...Ou arrebenta faz prévia neste domingo
Mamulengo. Quem
ainda não adquiriu a
camisa oficial do
bloco deve
procurar Rosângela
Vilar, pelo ramal
9464. Outras
informações com
Gileno (9172).

Até a próxima terça-feira, estão
abertas as inscrições para o
seminário sobre o Programa de Gestão
Documental, que será realizado nos dias
12 e 13 de fevereiro, na Sala das Turmas
(2º andar do TRF5). O evento consta de
palestras e oficinas e faz parte do
programa de capacitação e treinamento
dos servidores desta Corte para a
implantação do Sistema Fluxus. Os
temas legislação e estratégias de
implantação e classificação dos
documentos administrativos serão
tratados durante o seminário, promovido
pela Secretaria Administrativa e Núcleo
de Gestão Documental do TRF5. As
inscrições devem ser feitas na Intranet.

Inscrições para
seminário sobre
Gestão Documental


