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Dia do Profissional 
de Educação Física

ara encerrar o Dia da Segu-
rança da Informação na 5ª 
Região, evento promovido 

pelo TRF5, o advogado Raphael 
Loschiavo, do escritório Patrícia 
Peck Pinheiro Advogados, especia-
lizado em Direito Digital, Gestão 
de Riscos e Segurança da Informa-
ção, fez ontem uma palestra ex-
clusiva para os servidores da área 
de Tecnologia da Informação (TI) 
do Tribunal e das seis Seções Ju-
diciárias da 5ª Região, abordando 
aspectos como análise de riscos e 
vulnerabilidades e a forense com-
putacional, ramo da Informática 
que tem interface com o Direito e 
auxilia nas investigações de crimes 
digitais. O especialista alertou que 
as evidências no mundo digital, 
atualmente, são aceitáveis como 
provas eletrônicas em procedi-
mentos judiciais ou administrati-
vos. “O e-mail, vídeo, arquivo de 
som, documento, PDF, CD-ROM 
são alguns dos exemplos dessas 
evidências”, destacou Loschiavo. 
Para o diretor do Núcleo de TI da 
Seção Judiciária da Paraíba, Ro-

gério Xavier, o 
maior desafio 
da segurança da 
informação é o 
comportamento 
dos usuários. 
“A forma como 
eles agem po-
dem pôr em ris-
co a segurança 
das informações 
da instituição”, 
ressaltou. Para o 
diretor da Divi-
são de Produção 
e Suporte Técnico da Subsecretaria 
de Tecnologia da Informação (STI) 
do TRF5, Arnaldo Leite, o ciclo de 
palestras foi importante para os 
analistas ficarem mais preparados 
para lidar com os riscos existentes 
no ambiente computacional. “É 
preciso estar atentos às ameaças 
aos serviços disponibilizados pelo 
Tribunal, assim como conscientizar 
todos os usuários de que eles são 
fundamentais para a estratégia de 
segurança da informação desta 
Corte”, salientou.

Interface entre o Direito e a Informática 
é abordada por especialista no TRF5

Mais de R$ 74 milhões serão pa-
gos no próximo dia 9, oriundos 
das Requisições de Pequeno Valor 
(RPVs), contemplando 17.508 be-
neficiários dos seis estados da 5ª 
Região. Os RPVs foram autuados 
em julho. Mais uma vez o estado 
do Ceará é o que possui o maior 
número de beneficiários: 4.952.

Se não conhece, deveria. Os autodeno-
minados “Rauls” são golpistas digitais, 
cibercriminosos brasileiros que usam a 
internet para roubar dados bancários dos usuários e, assim, aplicar 
golpes, por vezes, milionários. Seja esperto: suspeite de e-mails e 
links que peçam seus dados, mesmo que pareçam confiáveis. Justi-
ça, bancos, operadoras de cartão de crédito, companhias aéreas não 
pedem dados pessoais por e-mail. Proteja-se!

Você conhece os Rauls?

RPVs serão pagos 
após feriado

Dicas da STI

Última chance para 
os atletas da 5ª Re-
gião: os interessados 
em participar da II 
Olimpíada têm até 
amanhã para fa-
zerem a inscrição. 
Quem ainda não 
formou a equipe 
pode tentar se encai-
xar em algum grupo 
ainda não fechado. É 
só procurar Rachel Hopper, na 
seção de Editoração da Comu-
nicação Social (R-9045) e deixar 

Olimpíadas 2011

os dados. As modalidades serão 
disputadas nos dias 7, 8 e 9 de 
outubro, no Círculo Militar.


