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Dia do Repórter Fotográfico

Já está disponível o Diário da
Justiça Eletrônico, instituído
pela Resolução nº 19 (22/07/
09) como meio oficial de
publicação dos atos judiciais
do Tribunal Regional Federal
da 5ª Região (TRF5). A
versão eletrônica substitui a
impressão das publicações
oficiais e tem veiculação
gratuita, na Internet, no portal
da Justiça Federal (www.trf5.jus.br). As
edições do Diário da Justiça Eletrônico do
TRF5 são assinadas digitalmente,
obedecendo aos requisitos de
autenticidade, integridade e validade
jurídica. As edições serão diárias, de

Diário da Justiça agora é eletrônico
segunda à sexta-feira, exceto
nos dias em que não houver
expediente. A Subsecretaria
de Informática do TRF da 5ª
Região é a responsável pela
manutenção e o pleno
funcionamento dos sistemas
informatizados e de segurança
de acesso ao Diário
Eletrônico, garantindo a
preservação e integridade dos

dados, assim como a responsabilidade
pelas cópias de segurança. São
reservados ao TRF5 os direitos autorais e
de publicação do Diário da Justiça
Eletrônico, que tem validade jurídica a
partir desta terça-feira.

Numa homenagem à terra-
natal, pela passagem do
121º aniversário de eleva-
ção da Vila de Itabaiana à
condição de cidade,
comemorado  na última
sexta-feira, o desembarga-
dor federal Vladimir Souza
Carvalho lançou mais dois
livros. A obra “Vila de San-
to Antônio de Itabaiana” traz um resgate
histórico sobre o município, enquanto o

livro de contos “Feijão de
Cego” apresenta a narra-
ção de acontecimentos em
linguagem brejeira, que re-
força o seu estilo regiona-
lista. Vladimir Carvalho é
autor de obras na literatura
jurídica e na ficção, a
exemplo de poesias, con-
tos, romances e folclore.

No mês de julho, o magistrado foi eleito
para a Academia Sergipana  de Letras.

Em virtude da preocupação com
a saúde e bem-estar das
pessoas que trabalham e/ou
transitam no edifício-sede e
anexos, foram estabelecidos critérios
mais rígidos nos contratos de manuten-
ção dos sistemas de refrigeração. Manu-
tenção mensal, substituição periódica
dos filtros antibacterianos e a colocação
de “pastilhas inibidoras”, que visam im-
pedir o surgimento de fungos, são algu-
mas medidas adotadas. Também é feita
a renovação do ar interno para impedir a
concentração de dióxido de carbono  e,
semestralmente, é realizado um exame
da qualidade do ar. Informações: 9396.

Sistema de
refrigeração

Vladimir Carvalho lança dois livros em Itabaiana
A Diretoria Geral está cadastrando

servidores que tenham domínio da

Linguagem Brasileira de Sinais

(LIBRAS). A iniciativa visa dotar o TRF5

de intérprete da linguagem de sinais a

fim de facilitar a comunicação com

pessoas com deficiência auditiva. A

iniciativa busca a inclusão social,

desenvolvendo mecanismo para prestar

um melhor serviço aos jurisdicionados.

Mais informações pelo ramal 9282.

Linguagem de sinais

Sem estresse
Não se preocupe em criar senhas
complexas para se cadastrar em sites
que precisam de identificação. Em
alguns casos, os dados só são
exigidos para controle estatístico. No
entanto, deve-se evitar repetir senhas
de cartões de crédito.

Cuidado com o caps lock
Para reforçar as senhas, você pode
utilizar combinações de letras
maiúsculas e minúsculas, acrescentar
números e sinais de pontuação. Uma
dica é usar vogais em maiúscula e
consoantes em minúscula. É
importante ressaltar que esse tipo de
senha tem seus problemas. Por
exemplo, se a tecla caps lock estiver
travada, a senha será recusada.

A servidora Silvania Marinho Sales
(gab. des. José Maria Lucena)

solicita a doação de sangue para
sua mãe. A doação deve ser feita

no Ihene, em nome de Maria de
Lourdes Almeida Marinho.

Informações: 9267.

Doação de sangue

O técnico judiciário Edgard Catão,
lotado na Assessoria de Comunica-
ção do TRF3, em São Paulo, deseja

a permuta com servidor da 5ª Região,
preferencialmente do Recife. Informa-

ções: (11) 3676.0139/9687.7285.

Permuta

Segurança na rede


