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Dia do Nutricionista

efletir sobre os hábitos de 
segurança no dia-a-dia. Esse 
foi o foco principal do “Dia 

da Segurança da Informação”, 
seminário promovido pelo TRF5, 
com palestras da advogada Pa-
trícia Peck. Após a abertura do 
evento, a cargo do presidente em 
exercício, desembargador federal 
Rogério Fialho, a advogada ques-
tionou as medidas de seguranças 
adotadas no cotidiano, desde o fe-
chamento das portas de casa até a 
utilização correta do computador, 
da Internet e das redes sociais, 
alertando para a necessidade de 
criar hábitos de segurança, a fim 
de evitar o vazamento de dados e 
informações. Entre esses hábitos, 

Palestrante alerta para mudança de hábitos virtuais

estão a utilização de senhas de 
bloqueio do celular, cuidados com 
os textos dos e-mails corporativos, 
informações postadas nas redes 
sociais, compartilhamento de se-
nhas do computador e bloqueio 
de máquinas ao se ausentar do 
ambiente de trabalho. 

Conscientização – 
Patrícia Peck ainda 
falou sobre o Movi-
mento Criança Mais 
Segura na Internet, 
lançado em 2009 
com o objetivo de 
educar, capacitar e 
conscientizar pais e 
educadores sobre o 
uso ético, seguro e 

legal da tecnologia pelas crianças. 
“Cabe aos pais e responsáveis se 
atualizarem para educar os filhos 
sobre as atitudes a serem tomadas 
na web”, ratificou. Temas como 
cyberbullying, direitos autorais, 
proteção de identidade virtual e 
pedofilia foram discutidos pela pa-

lestrante. A responsabilidade tam-
bém foi assunto no lançamento 
da cartilha “Política da Segurança 
da Informação (PSI) do TRF5”, que  
trata de como manter seguros os 
dados e documentos que circulam 
pelo Tribunal, uma vez que, por 
esta Corte, passam informações de 
terceiros, muitas delas confiden-
ciais. A cartilha já está disponível 
na Intranet e se aplica a todos os 
funcionários do TRF5, de magistra-
dos a estagiários. O diretor geral 
do TRF5, Marcos Netto encerrou o 
evento ressaltando a importância 
do debate, com vistas a contribuir 
para a conscientização dos ser-
vidores acerca da segurança da 
informação do Tribunal.

O vice-presidente do 
TRF5, desembargador 
federal Rogério Fialho, 
representou, segunda-
-feira (29), o Tribunal na 
posse do promotor de 
justiça Oswaldo Trigueiro 
do Valle Filho como Pro-
curador Geral de Justiça 
da Paraíba.

Os interessados em participar 
do Programa Vigilantes do Peso 
ainda têm chance de se inscre-
ver. Durante 12 semanas, as reu-
niões acontecerão na Sala das 
Turmas Norte, das 11h às 12h. 
Nos encontros, os participantes 

A Subsecretaria de Apoio Especial 
(SAE) tem observado que alguns 
servidores estão utilizando o es-
tacionamento de forma incorreta, 
colocando seus veículos em vagas 
destinadas aos gabinetes ou reser-
vadas aos diretores e aos advoga-
dos, além de estarem ocupando 
mais de uma vaga ao estacionar. 
Outro problema observado é o trá-
fego na contramão. O setor enfatiza 
a necessidade do respeito às nor-
mas e pede uma maior conscienti-
zação no uso dos espaços coletivos. 
A Subsecretaria de Infraestrutura e 
Administração Predial (SIAP) infor-
ma que pediu uma licitação para a 
compra de material de pintura para 
destacar a demarcação das vagas.

Vigilantes do Peso: últimas vagas

Atenção ao 
estacionar

serão guiados pelo programa At 
Work, que aborda a reeducação 
alimentar e o bem estar. O iní-
cio do Programa dependerá do 
número de inscritos, um mínimo 
de 20. Informações e inscrições 
pelo ramal 9418.


