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A técnica judiciária Sandra Maria 
Fonseca, do TRF4 (lotada na Subse-
ção Judiciária de Pato Branco/PR), 
deseja permutar com servidores do 
TRF5 ou das seções e subseções ju-

diciárias da 5ª Região. Contato pelo 
telefone (41) 9808-4048 ou pelo  

e-mail wifizonesf@yahoo.com.br.
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a última terça-feira (16), a 
Subsecretaria de Tecnolo-

gia da Informação (STI) concluiu o 
processo de migração do sistema 
de e-mail, que passou do servidor 
Exchange 2003 para o Exchange 
2010. De acordo com o diretor em 
exercício da STI, Arnaldo Pereira, 
a migração foi necessária porque 
a versão anterior estava causando 
transtornos, como travamentos e 
sintomas de falha de integridade. 
“Por não ter mais garantia de har-
dware nem atualização por parte 
da Microsoft, o Exchange 2003 
estava causando desconforto para 

nossa equipe de infraestrutura 
pela falta de segurança em manter 
as informações íntegras e dispo-
níveis aos nossos usuários”, desta-
ca Arnaldo. O diretor solicita aos 
usuários que tiverem problemas 
no envio e recebimento de e-mails 
ou que tiverem dificuldades em 
acessar o e-mail via ipad ou ipho-
ne que entrem em contato com 
o atendimento da STI, através do 
atendimento@trf5.jus.br ou pelo 
ramal 9001.
Benefícios- na opinião do diretor, 
a nova versão é mais prática, fácil 
e segura, além de apresentar uma 

série de benefícios para o TRF5 
e para o usuário. Ele destaca 
as novas funcionalidades da 
versão, como a possibilidade 
de virtualização dos servidores 
(facilitando a manutenção e 
disponibilidade) e o suporte a 
Windows Server 2008 R2. No 
quesito benefícios, ele lista, 
também, a melhoria na interfa-
ce (moderna e intuitiva) e um 
melhor controle no fluxo e arma-
zenamento das mensagens, e da 
recuperação de mensagens ex-
cluídas, além da maior segurança 
para os usuários e para esta Corte. 

Finalizando, explica Arnaldo, “A in-
terface do webmail é praticamen-
te igual a do Outlook 2007, que 
deverá ser utilizado para acesso ao 
novo servidor”.

A Subseção Judiciária de Pe-
trolina promove, no dia 1º de 
agosto, treinamento sobre as 
aplicações do Processo Judicial 
eletrônico (PJe). A capacitação 
será voltada para advogados, de-
fensores públicos e procurado-

res. O treinamento será realizado, 
das 13 às 16 horas, no auditório 
da Subseção Judiciária de Petroli-
na, na Praça Santos Dumont, com 
transmissão por videoconferência 
para as Subseções Judiciárias de 
Serra Talhada, Salgueiro e Ouricu-

ri. Informações e inscrições pelo 
site www.jfpe.jus.br.

Amanhã, o presidente do TRF5, desembargador 
federal Francisco Wildo, prestigia a solenidade 
em comemoração aos 140 anos de nascimento 
do “pai da aviação”, Alberto Santos Dumont. O 
evento será realizado no Comando da Base Aé-
rea de Fortaleza, às 19h.

O Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos (NDRH) lembra 
aos servidores desta Corte que a 
partir da próxima segunda-feira 
(22/07), terá início o 2º módu-
lo do curso de Desenvolvimento 
Gerencial. O NDRH também aler-
ta os participantes do 1º módulo 
das turmas 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sobre a 

necessi-
dade de 
inscrição 
para o 2º 
módulo. 
O curso é obrigatório para titulares 
dos cargos em comissão e funções 
comissionadas de natureza geren-
cial, dos níveis FC5 a CJ4.


