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SEXTA

Aniversariantes

Novembro
Juiz Federal Alexandre
Costa de Luna Freire
SJPB

Ministro Joaquim
Benedito Barbosa Gomes

STF

Ana Maria de Lucena Silva
Orçamento e Finanças
Alda Maria de Souza Santos
Divisão da 2ª Turma
Fernando Cunha  Filho
Gab. Des. Paulo Gadelha
Leonardo Pereira da Silva
Gab. Des. Luiz Alberto G. de Faria

Sábado, 8 de novembro
Ricardo Sérgio Schmitz
Subsecretaria de Informática
Alex Souza Silva dos Santos
Soservi
Edjefferson F. das Chagas
Natiflora

Domingo, 9 de novembro
Thaíse Andrade Galvão
Seção de Jurisprudência
Camila Oliveira Dias da Silva
Administração Predial

Dia do Radialista

Até o dia 20 deste mês, o Serviço Social/
DAMS estará recebendo livros infantis e
juvenis que serão doados à campanha
“Para Gostar de Ler, Precisamos de Livros”,
coordenada pela Rede de Bibliotecas Co-
munitárias do Recife e Centro Luiz Freire.
O objetivo da campanha é levar conheci-
mento a crianças e adolescentes carentes,
ampliando o acervo de 14 bibliotecas. Os
interessados em doar os livros devem
procurar Arthemísia, na DAMS, ramal 9322.

DAMS coleta livros
infanto-juvenisSempre que surgem ameaças aos

usuários da Internet, a equipe de
Segurança e Redes da Subsecretaria
de Informática procura orientar os
servidores desta Corte sobre a conduta
mais adequada. Vírus em links de
notícias sobre o caso Isabela Nardoni,
mensagens da Receita Federal e
Correios são alguns exemplos. Agora,
há pessoas se aproveitando da morte
da jovem Eloá para espalhar um e-mail
com vírus, por meio de um link que

Informática adverte sobre falsos e-mails
remete o internauta a um vídeo falso. A
mensagem utiliza o nome da Agência
Estado, supostamente mostrando que o
disparo que matou Eloá partiu da arma
da polícia. Clicando no arquivo, o com-
putador é infectado. Apesar de haver
bloqueio automático desses invasores,
a equipe do TRF5 adverte para o
cuidado que deve ser tomado nos
computadores residenciais para se livrar
dos impactos negativos dos “falsos” e-
mails. Informações: 9360/9310.

Até o próximo sábado
(08/11), juízes federais
dos Estados de
Pernambuco, Paraíba,
Rio Grande do Norte,
Ceará, Alagoas e
Sergipe estarão
debatendo questões
pertinentes ao Poder
Judiciário tendo como
tema central “A Constituição de 1988 e a
Efetividade da Cidadania”, de suma
importância ao desenvolvimento social
do País. O evento faz parte do programa
permanente de formação e
aperfeiçoamento de magistrados,
atendendo às resoluções da ENFAM e
do Conselho Nacional de Justiça, e entre
os objetivos está a integração entre
magistrados dos seis Estados.
Promovido pelo Tribunal e Escola de
Magistratura Federal da 5ª Região
(Esmafe5), com apoio da Caixa
Econômica Federal e Associação
Regional dos Juízes Federais (Rejufe), o
VI Encontro de Juízes Federais da 5ª
Região teve início nesta quinta-feira (06/
11), às 17h, no Centro de Convenções
do Eco Resort do Cabo, município de
Cabo de Santo Agostinho (litoral Sul de
Pernambuco). Nada mais adequado que
a apresentação da Orquestra Cidadã dos
Meninos do Coque (projeto de inclusão

social desenvolvido no
bairro do Coque, no
Recife), na abertura do
Encontro que discutirá a
efetividade da cidadania.
Os integrantes da orquestra mostram
que, através da educação, pode-se

Juízes federais debatem Constituição e Cidadania
recuperar e/ou oferecer oportu-
nidades para crianças e jovens
de comunidades carentes mar-
cadas pela violência. A sole-
nidade de abertura foi dirigida
pelos desembargadores federais José
Baptista de Almeida Filho (presidente do

TRF5), Margarida Cantarelli
(diretora da Esmafe) e Rogério
Fialho (coordenador científico) e
pelos juízes federais Frederico
Azevedo (diretor do Foro da Seção
Judiciária de Pernambuco), Marco
Bruno  Miranda Clementino
(presidente da Rejufe) e Fernando

Mattos (presidente da Associação dos
Juízes Federais do Brasil - Ajufe).


