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Evite usar copos descartáveis
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m virtude do 
grande aumento 
de problemas 

nos computadores 
deste Tribunal, como 
queima de fonte, de 
placas de vídeo e 
placa-mãe, perda de 
dados, entre outras 
ocorrências, a Divisão 
de Produção e Supor-
te Técnico, vinculada 
à Subsecretaria de Tecnologia da Informa-
ção (STI), pede a cooperação dos usuários 
para que não tentem resolver os problemas 
dos micros sem o auxílio da equipe de su-
porte técnico. A Divisão lembra ainda que 
maior parte dos equipamentos de informá-
tica do TRF5 funciona com estabilizadores 
que convertem a tensão elétrica de 220V 
para 110 V. Sendo assim, caso o usuário não 
tenha certeza da voltagem do aparelho que 
irá utilizar, entre em contato com a STI para 
evitar danos nos equipamentos.
Backup - Computadores e programas, com 
o tempo de uso, podem parar de funcionar, 
impedindo acesso às informações. Como 
não é possível saber quando isso irá acon-
tecer, é importante fazer backup (cópia de 

STI dá dicas de como evitar 
problemas no computador Hoje (17), a 

partir das 
11h45, o 
professor 
adjunto da 
Faculdade 
de Direito 
do Recife, doutor 
em direito públi-

co e juiz federal Francisco de Barros e Silva, 
irá ministrar aula no curso “Os Desafios do 
Direito Aeronáutico e do Direito Adminis-
trativo Militar” produzido pela Esmafe. O 
conteúdo abordado pelo desembargador 
federal convocado, que hoje substitui o des. 
Francisco Cavalcanti, será o “Cumprimento 
de decisões judiciais no âmbito das Forças 
Armadas”. A aula finaliza o curso.

Aula de desembargador 
federal finaliza curso

Hoje (17), às 10h, haverá a instalação oficial 
do Comitê Executivo do Fórum Nacional do 
Judiciário para a Saúde do Estado da Para-
íba, na sede da Justiça Federal daquele es-
tado. Entre os objetivos da comissão estão o 
monitoramento e solução das demandas de 
assistência à saúde e elaboração de propos-
tas para a melhoria dos procedimentos judi-
ciais. O Comitê será formado por membros 

segurança) dos dados 
corporativos em seu 
micro. A STI sugere a 
utilização do Sistema 
de Armazenamento 
Corporativo do TRF5 
(Storage) para que se-
jam guardadas cópias 
de conteúdos impor-
tantes. O backup é a 
única forma de recu-
perar informações em 

caso de pane (tanto por parte do hardware, 
quanto dos softwares). Em caso de dúvidas, 
contate a STI através do ramal 9001 ou pelo 
e-mail: atendimento@trf5.jus.br.

como o juiz federal Bruno Teixeira de Paiva, 
o procurador da República Duciran Fare-
na, o procurador do Conselho Regional de 
Medicina, Rodrigo Farias, o representante 
da Secretaria de Saúde do estado, Stanley 
Marx, e o professor Cláudio de Lucena Neto, 
especialista da UEPB na área da saúde. To-
dos foram indicados pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ).

Paraíba ganha comitê interinstitucional para a saúde

Os copos descartáveis têm como origem 
o petróleo, uma fonte não renovável, e 

causam grande impacto ambiental. Pre-
fira garrafinhas ou canecas, que podem 

ser utilizadas para água ou outro líquido, 
no lugar dos descartáveis.

Fonte: http://tmf-ambientalista.blogspot.com 


