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Segurança da informação é tema de 
palestra no TRF5

Treinamento PJe: 
últimos dias para 
inscrição

Universitários visitam o TRF5 Feira de produtos 
orgânicos será 
mantida hoje

s medidas de segurança na 
internet para evitar o vaza-
mento de dados e ataques 

de hackers foi o foco da palestra 
que o supervisor da Seção de 
Gestão da Segurança da Informa-
ção/Subsecretaria de Tecnologia 
da Informação do TRF5, Wagner 
Menezes, ministrou, na tarde 
da última quarta-feira (14/11), 
para os servidores ocupantes de 
cargos de agente de segurança. 
A palestra faz parte da progra-

mação do “Seminário 
de Atualização em 
Segurança Institucio-
nal”, que o Núcleo de 
Desenvolvimento de 
Recursos Humanos 
(NDRH) vem realizando 
desde julho passado, 
e tem encerramento 
previsto para o dia 5/12. Duran-
te o encontro, Wagner Menezes 
falou da importância dos agentes 
de segurança, tanto no cargo que 

ocupam, como na 
função de usuários 
de informática. “Sem 
ajuda desses servi-
dores, as medidas no 
meio virtual podem 
ser comprometidas, 
pois, por mais que 
um computador pos-

sua senha de segurança, o acesso 
físico aos equipamentos pode 
facilitar um ataque, a exemplo de  
quebra de senha”. 

Estudantes do 7º ao 9º período 
do curso de Direito, da Univer-
sidade Católica de Pernambuco, 
visitaram na tarde de quarta-fei-
ra (14/11), o prédio TRF5. Os alu-
nos foram recebidos pela equipe 
do Núcleo Cerimonial e Relações 
Públicas. Acompanhados pelo 
diretor-geral desta Corte, Marcos 
Netto, e também professor do 
grupo, os estudantes assistiram 
a um vídeo institucional, parti-

Apesar do feriado de ontem, a 
feira de produtos orgânicos será 
realizada hoje. As barraquinhas re-
únem frutas, legumes e hortaliças 
produzidas sem uso de agrotóxico, 
além de pães, bolos, biscoitos e 
bolos à base de sementes e pro-
dutos integrais. A feira acontece 
no estacionamento da ampliação 
do TRF5, a partir das 11h30.

Encerram-se na próxima terça-
-feira (20) as inscrições para 
os cursos do Processo Judicial 
eletrônico (PJe) nas turmas que 
ainda possuem vagas dispo-
níveis. O curso, com carga 
horária de 4h, é destinado aos 
servidores dos gabinetes, das 
turmas e do Pleno. Ainda existe 
uma turma exclusiva para os 
assessores de julgamento no 
dia 28 de novembro e outra 
para servidores da Distribuição, 
que acontecerá no dia 7 de 
dezembro.

ciparam da sessão 
do Pleno, conhece-
ram o Memorial e o 
heliponto. Durante 
a visita, Marcos 
Netto repassou 
informações sobre 
o funcionamento 
administrativo e jurídico do tri-
bunal. “O contato dos estudantes 
com o TRF5 é de grande impor-
tância, permitindo-lhes conhecer 

melhor o funcionamento desta 
instituição e a concretização da 
prestação da tutela jurisdicional 
do Estado”, disse o diretor-geral.


