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SEGUNDA

Dicas de informática

E

Navegue com segurança
• Mantenha seu navegador sempre 

atualizado;
• Desative Java e ActiveX. Use-os ape-

nas se for estritamente necessário;
• Só habilite JavaScript, cookies e 
pop-up windows ao acessar sites 

confiáveis.

Aniversariantes

Presidente do TRF5 instala nova vara 
federal em Sousa/PB

Francisco Wildo cumpre agenda extensa em Brasília/DF

Servidores participam 
de curso

Maria Bernadete dos Santos Campelo
Subsecretaria de Pessoal

Maria da Graça Reis Braga
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José Alberto da Silva
Subsecretaria de Apoio Especial

Waldecks Severino Belchior
SOSERVI

m solenidade bastante con-
corrida, o presidente do TRF5, 

desembargador federal Francis-
co Wildo, e a diretora do Foro da 
Seção Judiciária da Paraíba, juíza 
Helena Delgado Fialho Moreira, 
inauguraram, no final da tarde da 
última quinta-feira (5/12), a 15ª 
Vara Federal, instalada na Subse-
ção Judiciária de Sousa/PB. A ceri-
mônia contou com a participação 
do desembargador federal Rogério 
Fialho, autoridades jurídicas, civis 
militares e políticas da Paraíba, 
além de familiares do desembar-
gador federal Paulo Gadelha, fale-
cido em março deste ano. Bastante 
lembrado nos discursos da juíza 
federal Helena Delgado Fialho 
Moreira e do desembargador fe-
deral Francisco Wildo, Paulo Gade-
lha dá nome à sede da subseção, 
batizada Fórum Desembargador 
Federal Paulo Gadelha. “Nesta data 
especial para a cidade de Sousa e 
para a Justiça Federal na Paraíba 
é necessário, antes de mais nada, 
prestar uma especial reverência à 
memória do desembargador Pau-

lo Gadelha. Ele foi um 
ardoroso e entusiasta 
defensor da implanta-
ção da Justiça Federal 
nesta cidade”, enfatizou 
Helena Fialho. Francis-
co Wildo destacou os 
benefícios trazidos por 
um Juizado Especial 
Federal que, ao seu ver, contribui 
para dar mais celeridade à Justiça 
e que o pagamento das RPVs e 
Precatórios dão uma contribuição 
notável à economia de pequenas 

cidades. “Entre os Tribunais Re-
gionais Federais, o da 5ª Região 
é o que mais paga e decide com 
mais rapidez sobre ações de RPVs”, 
finalizou.

O presidente do TRF5, desem-
bargador federal Francisco Wil-
do, cumpre, hoje, em Brasília/DF, 
uma agenda extensa: seminário, 
reunião e sessão do Conselho da 
Justiça Federal (CJF). Pela manhã, 
o magistrado participará da aber-
tura do “Congresso Internacional 
de Direito Ambiental”, evento 
realizado pelo Centro de Estudos 
Judiciários do Conselho da Justi-

ça Federal (CEJ/CJF). 
No inicio da tarde, o 
magistrado se reúne 
com o ministro Félix 
Fischer para tratar 
de assuntos rela-
cionados às Unida-
des Avançadas de 
Atendimento (UAA) 
da Justiça Federal. Em seguida, às 
14h, Francisco Wildo participará da 

última sessão 
ordinária de 
2013 do CJF. 
Durante o 
encontro, os 
conselheiros 
vão deliberar 
sobre assun-
tos adminis-

trativos e orçamentários da Justi-
ça Federal de 1º e 2º graus.

+ Leia mais: www.trf5.jus.br

A solicitação racional de exa-
mes complementares foi nova-
mente alvo de artigo do British 
Medical Journal, de maio 2013. 
O estudo publicado acompa-
nhou, por mais de nove anos 
680 mil crianças e adolescentes  
que se submeteram à realiza-
ção de tomografia computa-
dorizada. Observou-se que a 
incidência de câncer aumentou 
24% neste grupo, em relação 
aos que nunca haviam se sub-
metido a tal exame.  A cada 
tomografia realizada, o risco 
de desenvolver uma neopla-
sia aumentou em 16%. Assim 
sendo, fica evidenciado que 
exames que expõem o indiví-
duo à radiação ionizante, como 
tomografias, cintilografias, ca-
teterismo cardíaco e PET Scan 
devem ser realizados apenas 
mediante indicação médica 
precisa e baseada na clínica.

Radiação ionizante

Servidores do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região - TRF5 e das 
Seções Judiciárias de Pernambu-
co, Alagoas, Rio Grande do Nor-
te e Ceará começam hoje (09) o 
curso Data Center Design Aware-
ness. O curso tem o objetivo de 
propiciar o conhecimento neces-
sário à infraestrutura de informá-
tica, parte integrante do Plano 
de Trabalho para a ampliação 
da obrigatoriedade do Processo 
Judicial eletrônico (PJe), e auxiliar 
o projeto de construção de Da-
tacenter Seguro nesta Corte. As 
aulas acontecem na Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE) até 
quarta-feira (11).


