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SEGUNDA

Aniversariantes

Novembro Maria Teresa de Figueirôa Valença
Gabinete da Presidência

Ana Carla Vila Nova de Oliveira
Terceira Turma

Edilene Barros da Silva
Gab. Des. Rogério Fialho Moreira

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

A capital pernam-
bucana vai sediar,
pela primeira vez,
Sessão da Turma
Nacional de Unifor-
mização de Juris-

prudência dos Juizados Especiais Fe-
derais (TNU). O evento acontecerá no
próximo dia 21, no auditório do Anexo II
da Justiça Federal em Pernambuco. A
Sessão do TNU, realizada mensalmente,

Recife vai sediar sessão do TNU

Os desembargadores
federais José Baptista
de Almeida Filho (presi-
dente do TRF da 5ª Re-
gião), José Maria Lucena,
Ubaldo Cavalcante,
Margarida Cantarelli e
Francisco Cavalcanti
foram agraciados, na
última sexta-feira, com a
medalha “Heróis de Casa Forte”, em
reconhecimento ao apoio prestado pelo
Tribunal ao Centro de Preparação de
Oficiais da Reserva do Recife (CPOR/R),

Desembargadores do TRF5
recebem condecoração do CPOR

A Subsecretaria de Informática faz
um alerta aos usuários dos
computadores do Tribunal sobre a
existência de softwares maléficos
que transformam os computadores
em “zumbis”. O vírus se conecta à
máquina e obedece aos programas
que a capturaram e passam a enviar
mensagens de spam, a fim de
obter ilegalmente informações
financeiras através da instalação de
software maléfico em outros
computadores. Por isso, evite clicar
em links suspeitos ou sites
desconhecidos. Isso contribui para
a segurança das informações
contidas no computador e dos
dados que fornece através dele.

Cuidado com vírus

Informática

aprecia os pedidos de uniformização de
interpretação de lei federal, quando há
divergências entre decisões de Turmas
Recursais de diferentes Regiões ou em
contrariedade à súmula ou jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Jus-
tiça ou do Supremo Tribunal Federal. A
TNU é composta por 10 juízes federais,
sendo dois de cada Região. Da 5ª
Região, fazem parte os juízes federais
da Seção Judiciária de Pernambuco Élio

Wanderley de Siqueira Filho (7ª Vara) e
Joana Carolina Lins Pereira (11ª Vara).
Também haverá a reunião da Comissão
Permanente dos Juizados Especiais Fe-
derais, com a presença dos coordenado-
res regionais de todos os TRFs, além
do presidente da Associação dos Juí-
zes Federais do Brasil, Fernando
Mattos. Os dois encontros serão presidi-
dos pelo ministro Hamilton Carvalhido,
corregedor-geral da Justiça Federal.

em Casa Forte. A
homenagem foi
realizada às 15h,
durante a solenidade
comemorativa do 75º
aniversário do
estabelecimento de
ensino. Durante a
cerimônia militar,
dirigida pelo coronel

Sylvio Romero de Souza Ribeiro (coman-
dante do CPOR), foram contempladas
com a comenda outras autoridades
políticas, civis e militares do Estado.

Os servidores do TRF5 que
receberam, em setembro, a
1ª dose da vacina contra a hepatite A e B
(conjugada) deverão tomar a segunda
dose no Setor de Enfermagem da
DAMS, das 9h às 17h. Além da imuniza-
ção, a melhor estratégia de prevenção
contra a hepatite A inclui medidas educa-
cionais de higiene. No caso da hepatite
B, usar preservativos nas relações
sexuais, evitar o compartilhamento de
alicates de unha, lâminas de barbear e
escovas de dente. Informações e
agendamento: 9296/9297.

Segunda dose
contra hepatite

Vacina
As fotos de eventos ocorridos no

Tribunal podem ser acessadas na
Intranet. Para acessar, o usuário

deve digitar www.intranet.trf5.gov.br/
banco_de_imagens, ou clicar em
SERVIÇOS e escolher a opção

GALERIA DE FOTOS DE
EVENTOS.

Fotos de eventos


