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Doações de sangue
Paciente precisa, urgentemente, de

transfusão de sangue do tipo B negativo.
A doação deve ser feita ao Hemope, em

nome de Franklin Delano Correia da
Nóbrega. Informações:  3227.3415 ou

3465.8351.

José Baptista regulamenta novo
Sistema de Gestão de Contratos
O Sistema de Gestão de Con-
tratos (SGC), que será utiliza-
do pelo TRF5 a partir de feve-
reiro, deverá agilizar a gestão
contratual nesta Corte. Trata-
se de um sistema informatiza-
do, atualizado diariamente,
que servirá de repositório de
informações cadastrais, orça-
mentária, financeira e de quita-
ção das obrigações contratu-
ais. Com isso, o Tribunal pas-
sará a controlar, de forma pró-
ativa e automatizada, prazos, regularida-
des, registros e acompanhamento dos

contratos administrativos. As
informações serão disponibili-
zadas às Unidades Técnicas,
Administrativas, Orçamentári-
as e de Controle Interno. O
SGC foi regulamentado atra-
vés do Ato nº 544, assinado
pelo desembargador federal
José Baptista de Almeida Fi-
lho, no último dia 30. O Ato
prevê que a Secretaria Admi-
nistrativa e a Subsecretaria de
Informática promovam treina-

mentos para apresentar aos servidores
as facilidades do uso do novo sistema.

TRF3 elimina
precatórios findos
O Tribunal Regional Federal da 3ª Re-
gião (TRF3) iniciará a eliminação do 6º
lote de precatórios findos e com
temporalidade cumprida, em confor-
midade com a Resolução nº 23/2008
do Conselho da Justiça Federal
(CJF). Para fins de reciclagem, os
precatórios eliminados serão fragmen-
tados e doados ao Instituto Nacional
de Preservação Ambiental. Os interes-
sados podem consultar as listas con-
tendo a indicação dos precatórios a
serem eliminados no Diário Eletrônico
do TRF3 (www.trf3.jus.br).

NDRH solicita escala de
férias dos estagiários
O Setor de Acompanhamento de Estágio
de Nível Superior solicita aos gabinetes
e unidades administrativas do TRF5 que
enviem, com máxima urgência, a escala
de férias dos estagiários. De acordo com
o Setor, o cronograma de pagamento do
auxílio-transporte aos estudantes será
realizado mediante as informações re-
passadas pelos responsáveis pelo está-
gio. Mais informações com Nancy, pelos
ramais 9828 ou 9835.

Esmafe5 entrega
certificados de
cursos em 2008
A Esmafe5 está entregando
os certificados dos eventos
de capacitação, ocorridos
em 2008. Estão disponíveis comprovan-
tes de participação no debate sobre “Re-
percussão Geral”, com a juíza federal
Taís Schilling; no seminário “Aspectos
Importantes da Reforma do Código de
Processo Penal pelas Leis 11.690/08 e
11.719/08”, e na palestra do
professor Pelayo Ariel Labrada com o
tema “La Motivación en Los Organismos
Judiciales”. Os interessados devem se
dirigir à secretaria da Esmafe5 (2º andar
do Anexo I). Informações: 9826.

Segurança na Internet
Sites maliciosos, pornografia, programas desconhecidos, correntes de e-mail com
ppts, pastas no servidor com mp3 e vídeos fazem parte da lista de comportamento
hostil para a segurança na rede. Atualmente, o comportamento mais identificado pe-
los funcionários de TI é o vazamento de informações confidenciais. Acostumados a
navegar e usar o computador livremente em suas casas, os funcionários muitas ve-
zes colocam informações da empresa e a própria corporação em risco por conta
dos seus hábitos. Outro problema comum é o compartilhamento de logins
para tentar agilizar o trabalho. Importante lembrar que se um funcionário passa o seu
login para um colega e este fizer mau uso do sistema, a responsabilidade será de
quem cedeu o login. A Subsecretaria de Informática sugere a leitura do artigo no
endereço http://computerworld.uol.com.br/seguranca/2009/01/19/o-que-os-
funcionarios-adoram-fazer-que-prejudica-a-seguranca.


