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 Subsecreta-
ria de Tec-
nologia da 

Informação (STI) 
alerta sobre e-
-mails falsos ou 
com vírus que 
se intensificam 
nesta época do 
ano, a maioria 
com o objetivo 
de aplicar golpes 
no internauta. De 
acordo com a STI, existem várias 
formas de tentativa de extorsão: 
incentivo à atualização de cadas-
tros ou ao download de determi-
nado arquivo; redirecionamento 
para um site desconhecido, que 
imita a página de uma empresa e 
solicita dados importantes do usu-
ário; envio de supostas promoções 
ou de boletos, com a finalidade 
de roubar informações importan-
tes. Quando isso ocorrer, explica o 
supervisor da Seção de Gestão da 
Segurança da Informação da STI, 
Wagner Menezes, o servidor de-
verá deletar o e-mail ou entrar em 
contato com a companhia, através 

do site ou telefone, 
e perguntar se a 
correspondência é 
verdadeira. Mene-
zes informa que a 
STI está preparada 
para tirar dúvidas 
ou prestar mais 
informações sobre 
o assunto. Neste 
caso, basta que o 
servidor enviar um 
e-mail para aten-

dimento@trf5.jus.br ou entrar em 
contato pelo ramal 9001.

STI alerta os servidores 
sobre golpe do falso e-mail

Começou ontem 
(23) na Esmafe5 
o treinamento 
do Sistema de 
Gerenciamento 
dos Imóveis de 
Uso Especial da 
União (SPIUNET). 
Realizado pela 
Superintendência do Patrimônio 
da União em Pernambuco (SPU), 

o curso 
prepara os 
servidores 
para utili-
zar o SPIU-
NET, que foi 
criado para 
facilitar a ad-
ministração 

dos imóveis da União. O sistema 
atualiza o cadastro e a avaliação 

Servidores da SPU participam de curso na Esmafe5
dos prédios, além de fazer o con-
trole da contabilidade e da ocu-
pação dos bens. Segundo o ser-
vidor da SPU, Evaldo Rodrigues, 
que ministra o curso, o SPIUNET 
é essencial: “Podemos acompa-
nhar a situação dos imóveis, se 
ele está vago, se está em boas 
condições etc.”, avisa. A Esmafe5 
sedia a capacitação até a próxima 
sexta-feira, 27/01.

Dia da Constituição
Dia Nacional dos Aposentados

A servidora Juliana Galvão, fotógrafa da 
Divisão de Comunicação Social, e demais 
concluintes do primeiro curso de Fotogra-
fia da Universidade Católica de Pernambu-
co (Unicap) estão realizando uma mostra 
na Arte Plural Galeria (Rua da Moeda, no 
Bairro do Recife), que reúne fotos com te-
mas variados, produzidas pelos alunos ao 
longo do curso. A expo-
sição está em cartaz até 
o dia 31/01 e pode ser 
conferida de terça a sex-
ta-feira, das 13h às 19h; 
e sábados e domingos, 
das 16h às 20h, com 
entrada grátis.

Servidora participa de mostra fotográfica
Na próxima sexta-feira (20) a Esco-
la Nacional da Magistratura (ENM) 
abre inscrições para duas vagas de 
Mestrado na Universidade da Ge-
órgia, nos Estados Unidos. O curso 
será realizado de junho/2012 a 
julho/2013. O magistrado que tiver 
interesse deve efetuar suas inscri-
ções, até o dia 19/02, pelo e-mail 
inscricao@enm.org.br. Os requisi-
tos necessários para concorrer à 
vaga, podem ser conferidos pelo 
site www.law.uga.edu/dean-rusk-
-center. Mais informações pelo 
telefone (61) 2103- 9002.

Raul Cavalcante Silva, técnico 
judiciário do Tribunal Regional 

do Trabalho da 6ª Região-TRT6 
(Pernambuco), deseja permuta ou 

redistribuição com servidores da 
Seção Judiciária da Paraíba ou 

para as subseções judiciárias de 
Campina Grande, João Pessoa ou 

Guarabira. Os interessados devem 
entrar em contato pelos telefones 

(83) 9944-2828 (TIM) e (83) 8739-
1080(OI) ou pelo e-mail : raulrcs@

yahoo.com.br.

Mestrado nos 
Estados Unidos


