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(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Dia da Abertura dos Portos

O Conselho Nacional
de Justiça (CNJ)
aprovou a resolução
de nº 47, que está
em vigor desde o dia
21 de dezembro do
ano passado, e
estabelece  que os
juízes de execução
penal realizem
inspeção mensal nas penitenciárias sob
sua jurisdição. Após as visitas, os
magistrados farão um relatório sobre as
condições do local e o enviarão à 
Corregedoria da Justiça do respectivo
Tribunal de Justiça. Cabe, ainda, ao juiz,

caso não seja
cumprido o pleito,
tomar as
providências
necessárias para o
funcionamento
adequado dos
presídios. Segundo
o CNJ, a medida
propõe combater

casos como o da adolescente L., 15
anos, que ano passado foi presa em uma
cela com 20 homens em Abaetuba, no
Pará. A resolução regulamenta e fiscaliza
as vistorias que já estão previstas na
Constituição da República.

Resolução determina visitas
mensais em penitenciárias

A Seção de Saúde da DAMS promove
uma campanha educativa com o
objetivo de combater o uso de drogas e
evitar o excesso do consumo de álcool
nos dias de folia. A ação ainda visa
orientar os foliões sobre o sexo seguro,
através do uso de preservativos. De
amanhã até a quinta-feira, dia 31, das
9h às 10h e das 12h às 13h, serão

distribuídos panfletos e preservativos
no hall de entrada do edifício-sede do
TRF5. Segundo o diretor da DAMS,
Cláudio de Sá Pereira, a campanha
conta com o apoio da Secretaria de
Saúde do Recife e é dirigida aos
servidores, terceirizados e estagiários
desta Corte. Maiores esclarecimentos
podem ser obtidos pelo ramal 9296.
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DAMS faz campanha educativa para carnaval

A Praça do
Arsenal contará com
atrações de hoje até a
sexta-feira. Neste pólo,
sempre a partir das 18h,
haverá o desfile de diversas
agremiações carnavalescas.
Na praça do Marco Zero, a
programação inicia-se às 19h,
com o ensaio geral da
“Apoteose” do Carnaval 2008.

Começou a contagem
regressiva para o carnaval
Multi Cultural do bloco
Habeas Copos. Na
próxima quinta-feira, dia
31, ao som da orquestra
do Maestro Carlos e da
Banda Sacolejo, o
Habeas Copos  vai
arrastar os foliões pelas
ladeiras da Cidade Alta de
Olinda. A festa começa na
concentração do Bloco, a
partir das 19h,  defronte ao
Mercado Eufrásio Barbosa. A direção da
Asserjufe/PE adverte: Não fique preso a
outras prévias! Venha para o Habeas
Copos ano XVI.

Habeas Copos em
contagem regressiva

O TRF5 pagará mais de R$ 815
milhões em precatórios.

Uma boa notícia para os
adeptos de alimentos orgâ-
nicos. Frutas, legumes,
verduras e cereais produzi-
dos sem a utilização de
agrotóxicos estarão em
exposição, todas às
quartas-feiras das 12 às 16h, na área
externa do Tribunal. De acordo com a

idealizadora do projeto, a
servidora Cristina Nogueira
(Gabinete do
desembargador federal
Paulo Gadelha), a iniciativa
visa estimular no servidor a
necessidade de se alimen-

tar sem pôr a saúde em risco através
da adoção de hábitos mais saudáveis.

Exposição de produtos orgânicos no Tribunal


