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Com a palestra “Celeridade
processual: a importância da
gestão, das corregedorias e do
CNJ”, o presidente do TRF5,
desembargador federal Luiz
Alberto Gurgel de Faria, inicia,
nesta quinta-feira, o ciclo de
conferências do IX Encontro do
Colégio de Corregedores e
Ouvidores dos Tribunais de
Contas (Eccor) no Recife. O
evento congrega corregedores, ouvidores
e servidores dos 34 Tribunais de Contas
do País (estaduais, municipais e da
União) que anualmente se encontram para
discutir temas relacionados com a

Luiz Alberto Gurgel abre ciclo
de palestras no IX Eccor

correição. Nesta edição, o Eccor
vai tratar sobre celeridade
processual, combate à
corrupção e a experiência do
Tribunal de Contas da União na
execução de correições e o
estímulo ao controle social das
contas públicas. O encontro será
realizado, hoje e amanhã, no
auditório do Tribunal de Contas
de Pernambuco. À tarde, o

magistrado profere palestra sobre
tributação e redução das desigualdades
regionais, durante o curso Judiciário,
Direito e Desenvolvimento Econômico,
realizado na Esmafe5.

“As conquistas sociais da mulher a partir
da Constituição de 1988” foi o tema da
palestra proferida pela juíza federal
Helena Fialho Moreira, diretora do Foro
da Seção Judiciária da Paraíba, na
manhã da última sexta-feira (23), no
Centro de Educação da Polícia Militar, na
capital paraibana. A palestra fez parte da
programação do I Seminário Estadual da
Mulher na Segurança Pública, promovido
pelo Comando Geral da PM na Paraíba.
Durante a explanação, a magistrada fez

Informática implanta
solução de controle
de TI e Help Desk
A partir desta semana, a Subsecretaria
de Informática (SI) estará implantando o
Trauma Zero (Tz0), solução de controle
de Tecnologia de Informação (TI) e Help
Desk. Composto por 16 módulos, o Tz0
reúne uma série de aplicativos voltados
para o gerenciamento dos recursos do
ciclo de vida da TI. Inicialmente serão
instalados o Tz0-Asset Inventory e o
Tz0-Cycle. O primeiro tem a função de
organizar, automaticamente, o inventário
de todo o parque de TI, criando um ban-
co de dados com todas as informações
de hardware, software periféricos. Já o
segundo, realiza o controle de fluxo de
trabalho e a gerência de projetos, além
de atuar como solução para Help Desk.
De acordo com o diretor da Divisão de
Produção e Suporte Técnico, Arnaldo
Leite, a aquisição da nova ferramenta
reflete a preocupação do TRF5 com a
qualidade do serviço que a SI presta aos
seus usuários.

um relato
dos avan-
ços alcan-
çados pe-
lo gênero
feminino
após a
promulga-
ção da Constituição de 88, comparando
com períodos anteriores. No final, a juíza
Helena Fialho recebeu troféu e certifica-
do de participação no evento.

Helena Fialho destaca as conquistas da mulher

Um público interessado em conhecer os
desvios de comportamento dos
portadores do Transtorno Obsessivo-
Compulsivo compareceu na manhã de
ontem na Sala das Turmas. Baseado no
filme Melhor Impossível, a exposição
trouxe à tona a fobia social que pode ter
início ainda na infância, acometendo
tanto homens como mulheres. As
compulsões caracterizam-se por
comportamentos, gestos, rituais ou
atitudes muitas vezes iguais e repetitivas,
conscientes e quase sempre
incontroláveis. Os pacientes mantêm a
crítica sobre suas atitudes, percebem o
fato como absurdo e não sabem ou não
entendem o que está acontecendo. Têm
medo de ficar loucos e sentem vergonha
de contar a outras pessoas, ou até
mesmo a um médico o que está
acontecendo.
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