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Aniversariantes

TRF5 usa equipamentos com
gasto reduzido de energia
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Vip/Segurança
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Layette de Sousa Lima
Gab. Des. Francisco Cavalcanti

Renata G Aragão de A Barbosa
Gab. Des. José Maria LucenaTecnologia do MPF

será padrão no Brasil Programação
especial dedicada ao
Dia dos Pais

Medalha do Mérito Aeronáutico

A Subsecretaria de Informática TRF5
substituiu os monitores CRT (Catodic Ray
Tube) por telas de LCD (Liquid Crystal
Display). Os monitores de cristal líquido
diminuem em até 70% o consumo de
energia elétrica se comparados aos anti-
gos aparelhos CRT. O TRF5 também pas-
sou a fazer uso de notebooks, desktops e
servidores que atendem às diretrizes do
Energy Star, padrão para fabricação de
equipamentos com economia de energia,
desenvolvido pelo governo dos Estados
Unidos. As máquinas novas já incorpo-
ram sistemas para poupar energia que
permitem configurar monitores e discos
rígidos para desligar automaticamente
após um determinado período de inativi-
dade. Depois de cinco minutos de ociosi-

dade do monitor,
os computadores
do Tribunal são
programados
para acionarem o
descanso de tela, no
qual um jornal online
com as principais notícias do órgão, o
TRF na Tela, é transmitido. Após 10 minu-
tos, os monitores são postos no modo
stand by. Para que o equipamento volte a
funcionar normalmente, basta mover o
mouse. Para se ter uma ideia da econo-
mia proporcionada, um monitor LCD li-
gado consome aproximadamente 26
watts. Em stand by, o consumo do mes-
mo monitor cai para 2 watts, um gasto
13 vezes menor.

O Tribunal Regional Federal da 5ª Re-
gião traz, este ano, mais uma ação em
homena-
gem ao
Dia dos
Pais, e re-
aliza o Pro-
jeto Pais
TRF 2010. A
ideia é pres-
tigiar os servi-
dores no seu local de trabalho, reconhe-
cendo o papel deles na formação dos
filhos. Nos dias 02 e 03 de agosto,
acontecerão sessões de fotos com os fi-
lhos, que já devem ser agendadas no ho-
rário das 13h às 18h, pelo ramal 9051. O
registro fotográfico será feito para os
primeiros vinte interessados e acontece-
rá num estúdio montado no Espaço do
Servidor, no 16º andar deste TRF5. No
dia 09, às 17h, será a vez da palestra
“Conceitos Básicos e Introdução ao Mun-
do dos Vinhos”. Neste dia, o desembar-
gador Federal Luiz Alberto Gurgel de Fa-
ria saudará os homenageados e fará a
entrega dos books eletrônicos.

Já está em fase de implementação na-
cional a tecnologia criada pelo
Ministério Público Federal (MPF)
para analisar extratos de quebra
de sigilo bancário, elencada entre as 21
Ações da Estratégia Nacional de Combate
à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro -
Enccla para 2010. O processo está a cargo
do MPF, com a colaboração de onze ou-
tras instituições públicas, entre as quais o
Banco Central(Bacen) e o Departamento
de Polícia Federal(DPF). A ferramenta foi
criada para melhorar a qualidade e au-
mentar a rapidez na análise de provas
produzidas na investigação de crimes
complexos, tais como lavagem de dinhei-
ro, corrupção e crimes contra o sistema
financeiro.

O juiz federal substituto Marcelo Hono-
rato, da 20ª Vara, em Salgueiro, recebeu
no último dia 16 de junho, a Medalha do
Mérito Santos Dumont, a segunda maior
condecoração da Aeronáutica em tempo
de paz. A solenidade aconteceu no 1º
Comando Aéreo Regional, sediado em
Belém(PA), tendo o homenageado rece-

bido a co-
menda das
mãos do
coman-
dante da
Corpora-
ção, major
brigadeiro do ar Odil Martuchelli Ferreira.

Novo acervo na
Biblioteca da JFPB
A Biblioteca da Seccional da Paraíba aca-
ba de divulgar lista das suas mais recentes
aquisições, que vão desde livros sobre o
Direito até revistas em quadrinhos. Para
ver a lista completa dos títulos, acesse a
página da intranet no link Biblioteca:
http://nossa.jfpb.jus.br/biblioteca.jsp.

Dia Nacional da Conservação
da Natureza


