
www.trf5.gov.br

Jornal Mural Diário Produzido pelas
Seções de Comunicação Social  e Editoração Eletrônica do Tribunal Regional Federal da 5ª Região

Edição nº 1167

Fotos: Getulio Bessoni
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Aniversário do Frevo

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Novas turmas de cursos
de Informática e de De-
senvolvimento Geren-
cial serão oferecidas,
este ano, pelo Núcleo de
Desenvolvimento de
Recursos Humanos do
TRF5. Em 2008, 240
funcionários do Tribunal
participaram do curso de
Desenvolvimento Gerencial, em parce-
ria com a UFPE, realizado em atendimen-
to à Resolução 569 e à Lei 11.416/CJF,
determinando que, a cada dois anos, os
servidores com função comissionada de
natureza gerencial (com subordinados)
deverão participar de cursos de capacita-
ção com carga horária mínima de 30
horas. Em virtude do interesse demons-
trado por outros servidores e da dinâmica

Tribunal investe em capacitação
da demanda, o NDRH
deverá abrir novas
turmas em 2009.
INFORMÁTICA – A
programação do NDRH
também inclui cursos de
informática sobre
Windows, Word, Excel
(Básico e Avançado) e
Power Point. Os partici-

pantes poderão tirar dúvidas sobre mala
direta (cabeçalho/rodapé), tabelas e
gráficos e criação de slides animados. O
curso disponibilizará um computador para
cada aluno. As aulas serão realizadas nas
segundas e quartas-feiras ou terças e
quintas-feiras, sempre no horário das
18h30 às 21h. As inscrições devem ser
feitas pela Intranet, até o dia 27 de feve-
reiro. Mais informações pelo ramal 9818.

A Subsecretaria de Informática
adverte os usuários sobre os
riscos de fraudes eletrônicas
para quem compra passagens
pela Internet. Em computação,
phishing é uma forma de frau-
de caracterizada por tentativas de
adquirir senhas e números de cartão de
crédito. A mais nova forma de atuação
dos crackers (hackers criminosos) é se
aproveitar de usuários que compram pa-
cotes para viagens. Segundo um relató-
rio da McAfee (empresa que desenvolve
programas anti-vírus), os crackers estão
enviando phishings para confirmação de
passagem comprada online. Os e-mails
possuem um anexo no formato .zip, que
supostamente é um formulário para a
autorização de crédito. O arquivo, porém,
infecta os computadores para tentar
roubar dados. Fique atento!

Segurança na rede

O ritmo pernambucano está comple-
tando 102 anos nesta segunda-feira.
No Recife, a programação será intensa
hoje, a partir das 16h, com o Arrastão
do Frevo. A concentração será na Rua
Nova, bairro de Santo Antônio e reunirá
estandartes, agremiações e passistas
da Escola Municipal Maestro Fernando
Borges. Da Rua Nova, o arrastão se
desloca até a Rua do Sol e segue para
o Pátio de São Pedro. Com a chegada
do cortejo, prevista para as 18h, a festa
continua com os cantores Claudionor
Germano e Expedito Baracho,
Orquestra Popular da Bomba do
Hemetério, conjunto Beto do Bandolim
e bailarinos do Balé Popular do Recife.
O show “Capiba, Madeira que o cupim
não rói”, encerra a programação.

Frevo completa 102 anos

Para estimular a
consciência
ecológica dos
servidores desta
Corte, o Comitê

Socioambiental do TRF5 explica que
qualquer pessoa pode contribuir para a
preservação do meio ambiente visando
melhorar a qualidade de vida de todos.

A preservação do meio ambiente depen-
de de ações cotidianas, concretas e vo-
luntárias de consumo consciente. Para
dar subsídios aos servidores a adotarem
consciência ecológica, o Comitê reco-
menda consulta aos sites ambientais,
como www.klickeducacao.com.br,
www.meiaamazonianao.org.br,
 www.akatu.com.br, entre outros.

Comitê Socioambiental recomenda consulta a sites Missa de sétimo dia
A celebração religiosa pelo 7º dia do
falecimento do servidor público Epitácio
Fialho Moreira, pai do desembargador
federal Rogério Fialho será realizada
nesta terça-feira, às 18h30, na Paróquia
de São Pedro e São Paulo, no bairro
Brisamar, em João Pessoa. Vítima de
parada cardíaca, Sr. Epitácio faleceu no
início da manhã da última quarta-feira, em
sua residência, na capital paraibana.
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