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Dia Nacional de combate à discriminação racial

Dia do Tratado de Cooperação Amazônica

Cristianne Diniz Dourado
Gab. Des. Luiz Alberto Gurgel

São João Solidário
encerra amanhã
A gincana São João Solidário termina
nesta sexta-feira (04) e até o momento
os Gabinetes lideram a competição, se-
guidos pela Diretoria Geral. O torneio tem
por meta arrecadar donativos que serão
doados à comunidade carente do Pilar.
Até amanhã, servidores, terceirizados e
estagiários poderão doar alimentos não-
perecíveis, lençóis, cobertores e col-
chões que somarão pontos à competi-
ção. A campanha, coordenada por cinco
equipes (Presidência, Gabinetes, Direto-
ria Geral, Secretaria Judiciária e Secreta-
ria Administrativa), conta com “barraqui-

nhas”, no
hall do edifí-
cio séde,
para arreca-
dação dos
donativos.
A expectati-
va dos or-
ganizado-
res é supe-
rar a meta da edição anterior. No ano
passado, foram arrecadados mais de
dez mil donativos, incluindo peças de
vestuário e produtos de higiene.

Falsos e-mails podem danificar o computador
ou roubar informações pessoais
Diariamente diversos internautas rece-
bem e-mails de hackers que utilizam o
nome de empresas e órgãos públicos
para enviar arquivos perigosos e roubar
informações pessoais. A equipe de Se-
gurança e Redes da Subsecretaria de
Informática alerta os servidores desta
Corte, para os falsos e-mails tendo
como remetente uma entidade do go-
verno, uma empresa de serviços ou

uma instituição financeira, afirmando
existir uma pendência em seu CPF/
CNPJ. 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 recomenda que o servidor
apague a mensagem sem clicar no link
que ela indica. Informações: 9360/9310.

Subseção de Souza
seleciona conciliadores

A Subseção Judiciária de Sousa está
com inscrições abertas, até a próxima
quarta-feira, dia 11, para o processo
seletivo de conciliadores da 8ª Vara. No
total, estão sendo oferecidas 4 vagas
para o Juizado Especial Federal daquela
Subseção, com classificação até a 30ª
colocação, para efeito de cadastro de re-
serva. As inscrições devem ser feitas na
sede da Justiça Federal em Souza, no
horário das 9h às 18h, de segunda a sex-
ta-feira. Informações: www.jfpb.gov.br.

Asserjufe oferece
facilidades
A  Asserjufe-
PE mantém
convênios com
diversos esta-
belecimentos
comerciais,
serviços e la-
zer, que ofere-
cem descontos e facilidades no paga-
mento. Também criou o sistema Cred-
Cheque, que permite aos associados re-
alizarem compras e só pagarem no final
do mês. A entrega do Cred-Cheque
acontece no Posto da Asserjufe, no 16º
andar, a partir do dia 11 de cada mês. In-
formações: 9581.

Os servidores do Tribunal
Regional Federal da 5ª Região
que quiserem conhecer melhor
a Comunidade do Pilar poderão
acessar a GALERIA DE
FOTOS na página da Intranet. Além de
fotografias que mostram a difícil situação
dos moradores locais, público-alvo do II
São João Solidário, já estão disponíveis
fotos do “Arraiá do Tribuná”.

Fotos do Pilar
na Intranet


