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VIP – Segurança

Inscrições para seminário sobre Processo
Administrativo Virtual encerram amanhã
Encerram, amanhã, as inscrições para o
seminário “Processo Administrativo
Virtual”, promovido pelo TRF da 5ª Re-
gião em homenagem ao desembargador
federal Ubaldo Ataíde Cavalcante, que
se aposenta no final deste mês. O even-
to ocorrerá das 8h30 às 18h, no auditório
do Pleno do TRF5. O evento tem patro-
cínio da Caixa Econômica Federal e será
aberto pelo desembargador federal
Manoel Erhardt, que falará sobre “A Im-
portância do Processo Administrativo”. A
programação ainda inclui a palestra “O

Processo Eletrônico
Administrativo do
TCU”, feita pelo auditor
Claudson Adôrno, e
apresentações do Sis-
tema Virtual FLUXUS
(Justiça Federal no Ce-
ará) e do Sistema TST
sem Papel. Os partici-
pantes terão direito a
certificados. Inscrições
e informações: 9818
ou ndrh@trf5.jus.br.

Palestra aborda mudanças no
Direito Constitucional
Entre os dias 20 e 23 de outubro, das 19h às 22h, no
auditório do Colégio Damas, será realizado o Con-
gresso ESA/OAB – Damas de Direito Constitucio-
nal. O desembargador federal Francisco de Queiroz
Cavalcanti será palestrante do evento, que traz como
tema  “As mudanças no Direito nos 20 anos da
Constituição”. As inscrições devem ser feitas pelo
site: www.faculdadedamas.edu.br/congresso. Outras
informações: ESA/OAB (81) 3224-7282 ou Faculda-
de Damas (81) 3426-5026.

Catracas de segurança terão sensor ótico
Até o início de ja-
neiro, as catracas
de segurança insta-
ladas no TRF5 se-
rão substituídas por
equipamentos com
utilização de outra
tecnologia de
sensor ótico, que
funciona através de
leitura biométrica
para conferir a impressão digital dos
portadores de crachás. A troca será fei-

Servidor do Tribunal
lança novo CD
Já está na praça o mais novo CD do
cantor e compositor
César
Leitão
(servi-
dor da

Seção de
Áudio e
Vídeo do
TRF5).
Intitulado “In-
sensatez”, o
disco traz treze
melodias no
estilo pop rock. Informações:
www.livrariacultura.com.br.

ta pela empresa
responsável pelo
serviço sem ne-
nhum custo para o
Tribunal. “Além do
crachá de identifi-
cação, o novo sis-
tema torna mais
seguro o ingresso
ao edifício-sede e
prédios anexos do

TRF5”, argumenta  o diretor da Secre-
taria Administrativa, Vladislave Leite.


