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A implantação do
novo sistema
informatizado
digital FLUXUS,
em substituição ao sistema SIGA, ocorrerá
dia 16 de agosto, segundo determinação
de ato do presidente do TRF5, desembar-
gador federal Luiz Alberto Gurgel de Faria.
Com a implantação do novo sistema, é
necessário que todos os setores do Tribu-
nal atualizem a base de dados. Há muitos
documentos e processos administrativos
inativos ainda constantes no sistema. O
relatório com os documentos por setor
está sempre disponível no próprio
sistema. O trabalho de atualização será
efetuado por técnicos do TRF5.

Tribunal pronto
para implantar
Sistema Fluxus

Em encontro realizado na
tarde de ontem (12), o
presidente do Tribunal
Regional Federal da 5ª
Região (TRF5), desembar-
gador federal Luiz Alberto
Gurgel de Faria, e o
presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil - seção Pernambuco,
Henrique Mariano, conversaram sobre a
implantação do Processo Judicial eletrô-
nico (PJe) na Justiça Federal do Estado. O
representante da OAB garantiu que a
instituição vai divulgar todas as informa-
ções referentes ao PJe para os advogados
pernambucanos. Os defensores vão poder
fazer uso do sistema a partir do mês de

TRF5 e OAB-PE discutem
Processo Judicial eletrônico

agosto, quando a
tramitação eletrônica dos
processos estará
disponível na JFPE.
Durante a reunião, os
presidentes ainda
conversaram sobre a
situação da Vara Federal

de Palmares, município da Mata Sul de
Pernambuco. Em virtude dos transtornos
provocadas pelas fortes chuvas, os prazos
dos feitos em andamento permanecem
suspensos naquela unidade. A Presidência
do TRF5 se reunirá com o corregedor,
desembargador federal Manoel Erhardt, e
com o Conselho de Administração para
examinar a questão.

Criminosos virtuais voltaram a
utilizar um meio não tão novo, mas
aparentemente promissor para suas
campanhas de malware - o ataque

pelo Skype. Pesquisadores da Trend
Micro, multinacional especializada em
segurança de conteúdo para a internet,
descobriram que a ação aproveita a
vulnerabilidade de um componente do
Skype - EasyBits Extras Manager. A
partir dessa vulnerabilidade é feito o
download de arquivos maliciosos, entre
eles de uma variante ZBOT, o
TROJ_ZBOT.COC. Como operação típica
das variantes ZBOT, rouba as
informações pessoais do usuário,
especificamente as relacionadas a
transações bancárias online.

Cibercriminosos
exploram Skype

A Controladoria-Geral da União (CGU),
em parceria com a Escola de Administra-
ção Fazendária (Esaf), lançaram a quinta
edição do Concurso de Monografias da
CGU sobre os temas “Prevenção e
Combate à Corrupção”, “Controle Interno”
e “Correição”. O concurso tem a
finalidade de estimular pesquisas
voltadas à prevenção e ao combate à
corrupção no Brasil. O objetivo é

incentivar a participação do cidadão no
controle da Administração Pública,
identificar iniciativas bem-sucedidas na
área e colher proposições de políticas e
ações que possam ser adotadas por
governo e sociedade. As inscrições
podem ser feitas até 26 de julho. Para
outras informações, consulte o site da
Esaf: http://www.esaf.fazenda.gov.br/
esafsite/premios/CGU/home-CGU.htm.

O Núcleo de Assistência à Saúde (NAS) informa que, no mês de
julho, o Ciclo de Debates sobre a Psiquê abordará o tema
Gravidez na Adolescência. A partir da exibição do filme JUNO, a
questão será debatida com com a psicóloga Elyane Sarkis,
credenciada no Programa de Assistência Psicológica e
Psiquiátrica deste Tribunal. O filme será apresentado no dia 28,
das 10h às 12h, na sala das Turmas e o debate será no dia 30,
das 13h30 às 15h30. Outras informações pelo ramal 9296.

Debate trata da gravidez
na adolescência

CGU e Esaf abrem inscrições para monografias
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20 anos da Criação do
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do Adolescente


