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Aniversariantes

13 Agosto

QUINTA

Doação/agradecimento
O servidor Nilo Moraes Júnior

(gabinete do desembargador Paulo
Gadelha) agradece a solidariedade

de todos que fizeram doação de
sangue em nome de José Henrique

Moraes e comunica que a cirurgia
cardíaca foi realizada com sucesso.

Juiz Federal
Ubiratan de Couto Maurício
SJPE

Nivaldo da Costa Vasco Filho
Seção da Revista

Lenice Farias Barbosa de Carvalho
Gab. Des. José Maria Lucena

Fernando dos Santos Pereira
VIP – Segurança

Wallingston A. do Nascimento
VIP – Segurança

Presidentes dos
cinco tribunais
regionais federais
reuniram-se, ontem,
com o ministro Cesar
Asfor Rocha,
presidente do
Superior Tribunal de
Justiça e do
Conselho da Justiça
Federal, para tratar de assuntos relativos
a convênios com instituições financeiras.
Nesta quinta-feira, a partir das 9h, o
desembargador federal Luiz Alberto
Gurgel de Faria integra a sessão
ordinária do Conselho da Justiça Federal

Presidente do TRF 5ª Região
participa de reuniões em Brasília

(CJF). No mesmo dia,
às 17h30, o presidente
do TRF5 participa da
cerimônia em
homenagem ao
ministro Hamilton

Carvalhido, em razão
do término do seu
mandato à frente da
Corregedoria-Geral
da Justiça Federal,
que acontecerá no
Edifício Ministros I,
do Superior Tribunal
de Justiça, em
Brasília/DF.

O vice-presidente desta
Corte, desembargador
federal Marcelo Navarro,
representará o TRF da 5ª
Região nas solenidades
comemorativas do 187º
aniversário do Tribunal de
Justiça de Pernambuco,
realizado nesta quinta-
feira. O evento tem início às 10h, com
uma missa em ação de graças, na igreja
da Ordem Terceira de São Francisco. Às
17h, acontecerá a sessão solene com a
entrega da Medalha do Mérito Judiciário
“Desembargador Joaquim Nunes
Machado”, no Palácio da Justiça.

Marcelo Navarro
representa TRF5 em
aniversário do TJPE

Com a apresentação de experiências
bem sucedidas na iniciativa privada,
envolvendo gestão de qualidade com
foco na responsabilidade socioambien-
tal, o engenheiro Pedro Pereira Caval-
cante Filho realiza, hoje, uma palestra
sobre “Responsabilidade social e desen-
volvimento sustentável” para servidores
do TRF5. O evento será realizado às
17h, na Sala das Turmas (2º andar).

Palestra aborda
Gestão de Qualidade

Encerram amanhã as inscrições ao
Concurso Nacional de Remoção 2009.
O concurso destina-se aos servidores
do Conselho da Justiça Federal e da
Justiça Federal de primeiro e segundo
graus que não tenham sofrido
penalidade de advertência no último ano
e não estejam indiciados em sindicância
ou processo administrativo disciplinar.
Informações: www.jf.jus.br.

Concurso de Remoção
inscreve até amanhã A Subsecretaria de Informática sugere

algumas medidas para aumentar a
segurança ao trafegar no mundo digital.

Senhas fracas
O primeiro passo é ter cuidado no
momento de criar as senhas.
Recomenda-se evitar dados pessoais,
como letras iniciais do nome, placa do
carro, número do telefone, data de
nascimento ou nome de parentes.

Deve-se tentar criar senhas fáceis de
lembrar e difíceis de quebrar.

Abusando das iniciais
Uma boa dica para criar senhas fortes é
elaborar uma frase e extrair as letras
iniciais das palavras dessa frase. Por
exemplo: “Navegar é preciso”, verso de
Fernando Pessoa. Com o verso, a senha
poderia ser nep.FP, que, para dificultar,
inclui um ponto e as iniciais do autor.

Visite a sala da Asserjufe (16º an-
dar) e se informe sobre as vanta-
gens oferecidas aos associados.

Ramal: 9581.

Asserjufe

Dia do Economista

Segurança na rede
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Hamilton
Carvalhido


