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QUINTA
Dia Mundial do
Meio Ambiente

Nesta sexta-feira,
das 9h às 19h, acon-
tece a 3ª Reunião
do Grupo de Traba-
lho dos Gestores de
Segurança dos
Tribunais Regionais
Federais. O evento
será realizado na
Sala de Reuniões do
15º andar. Além do diretor da
Subsecretaria de Apoio Especial do
TRF5, Rivo Ribeiro, participam do
encontro gestores de segurança dos
demais TRFs. A reunião objetiva discutir

a padronização das normas de
segurança do Judiciário Federal,
fortalecendo a coesão entre os gestores
de segurança institucional. Estrutura
organizacional e aperfeiçoamento dos
profissionais da segurança são alguns

temas em pauta. O
encontro será
encerrado pelo
presidente do TRF5
José Baptista de
Almeida Filho, que
receberá um balanço
das propostas dos
gestores.

Tribunal sedia Reunião dos
Gestores de Segurança dos TRFs

Com a criação da equipe de Gestão
Ambiental em setembro de 2005, os
servidores do Tribunal têm adotado
iniciativas para minimizar o impacto que
os descartes diários causam ao meio
ambiente. Em alguns setores, como a
Diretoria Geral, o gabinete do
desembargador federal Paulo Gadelha
e a Subsecretaria de Material e
Patrimônio, já são praticadas ações que

visam diminuir o lixo
plástico, substituindo
copos descartáveis
por garrafas, canecas
e xícaras de vidro.
Desde 2005, o
consumo de copos
descartáveis no Tri-
bunal tem diminuído
cerca de 10% ao ano.

Servidores aderem à causa ambiental

Sempre que surgem ameaças
aos usuários da Internet, a
equipe de Segurança e Redes da
Subsecretaria de Informática procura
orientar os servidores desta Corte sobre
a conduta mais adequada. Vírus em links
de notícias sobre o caso Isabela
Nardoni, mensagens da Receita Federal
e Correios são alguns exemplos. Apesar
de haver bloqueio automático desses
invasores, a equipe do TRF5 adverte
para o cuidado que deve ser tomado nos
computadores residenciais para se livrar
dos impactos negativos dos “falsos” e-
mails. Informações: 9360/9310.

Informática
adverte sobre
falsos e-mails

Você pode ajudar
a preservar o meio
ambiente na hora de
fazer as compras de
casa. Prefira produtos de
limpeza biodegradáveis ou de
embalagens retornáveis.
Assim, estará contribuindo
para diminuir o acúmulo de
resíduos tóxicos nos rios e
mares além de diminuir o lixo
de material plástico, que
demora muitos anos para se
decompor.

A juíza Lidiane Vieira Bomfim de
Meneses tomou posse, ontem, no
cargo de titular da 7ª Vara Federal de
Sergipe, em Estância. A nomeação da
magistrada ocorreu mediante promoção
pelo critério de merecimento. A
cerimônia foi dirigida, na tarde de
ontem, pelo presidente do TRF5,
desembargador federal José Baptista
de Almeida Filho.

Lidiane Bomfim é titular da 7ª Vara de Sergipe
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