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STI alerta: saiu da estação de trabalho? Desligue o computador

Adote um coração

Lançamento

de Outubro

TERÇA Aniversariantes

Conselho da Justiça Federal inicia 
inspeção ordinária no TRF5

iveram início, na 
manhã de ontem 

(21), os trabalhos de 
inspeção ordinária reali-
zados pela Corregedoria 
Geral da Justiça Federal 
no Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – 
TRF5. A solenidade de 
abertura contou com a 
presença da corregedo-
ra-geral da Justiça Fe-
deral (CJF), ministra Maria Thereza 
de Assis Moura, do presidente do 
TRF5, desembargador federal Vla-
dimir Carvalho, além de desembar-
gadores federais, diretores e ser-
vidores da Corte. Carvalho deu as 
boas-vindas à equipe do CJF, en-
quanto a ministra ressaltou o ob-
jetivo da vistoria. “O foco da nossa 

T

Você sabia que, se deixássemos 
um computador desligado du-
rante 1 hora por dia, reduziría-
mos o consumo de energia em 
60 kWh, em um ano? Já imagi-
nou o quanto seria economizado, 

José Pedro de Albuquerque
Gab. Des. Federal Paulo Machado Cordeiro

+ Leia mais: www.trf5.jus.br

inspeção será a busca, a divulgação 
e o fomento das boas práticas. So-
mente a partir do conhecimento e 
da troca de experiências de suces-
so é que conseguiremos melhorar 
a gestão dos nossos recursos hu-
manos e materiais e incrementar a 
produtividade”. A solenidade con-
tou, ainda, com uma exposição dos 

projetos institucionais da 
Corte, apresentados pela 
diretora da Secretaria 
Judiciária, Telma Motta, 
pela diretora da Subse-
cretaria de Tecnologia da 
Informação (STI), Fernan-
da Montenegro, e pelo 
servidor Robson Godoy. 
Inspeção – Várias uni-
dades do TRF5 serão 
inspecionadas, entre elas 

Presidência, Vice-Presidência, Gabi-
nete de Conciliação, Coordenado-
ria dos Juizados Especiais Federais, 
Corregedoria Regional e Gabinetes 
dos desembargadores federais. A 
cerimônia de encerramento será 
realizada na quinta-feira (24), às 
11h30, na Sala Capibaribe.

considerando que o TRF5 possui, 
aproximadamente, 1.200 estações 
de trabalho? De acordo com a 
Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação, é importante que os 
usuários fiquem atentos e desli-

guem os computadores no horário 
de almoço e ao encerrarem o ex-
pediente. Segundo o diretor da Di-
visão de Infraestrutura de Tecnolo-
gia da Informação, Arnaldo Leite, 
além da economia de energia, a 

medida contribui para outro fator 
fundamental: segurança. “Com as 
máquinas ligadas, as atualizações 
de segurança não ocorrem como 
deveriam, tornando os computa-
dores mais vulneráveis a vírus e 

Não deixe o seu celular sem blo-
queio de tela; pessoas mal-inten-
cionadas podem fazer uso inade-
quado do equipamento.

Mutirão – O TRF5 deu início, no 
último sábado (19), ao mutirão 
para dar andamento a mais de 12 
mil processos que estavam sobres-
tados, aguardando julgamento do 
STF sobre o Tema 810, que trata 
da correção monetária e dos juros 
moratórios incidentes sobre as 
condenações impostas à Fazenda 
Pública. Os trabalhos foram acom-
panhados pelo vice-presidente 
do TRF5, desembargador federal 
Lázaro Guimarães. A ação também 
será realizada nos dias 26/10, 9/11, 
23/11, 30/11, 7/12 e 14/12. 

outras ações maliciosas”, expli-
cou. A medida é válida também 
para estabilizadores e impresso-
ras que, se ligados e ficarem sem 
uso durante longos períodos, 
podem ser danificados.

O prazo para entregar os 
presentes da campanha 
Adote um Coração está 
quase no fim, mas ainda dá 
tempo de fazer uma crian-
ça feliz. Faltam apenas 13 
corações no painel insta-
lado no hall de entrada do 
TRF5! Caso o valor do pre-
sente que foi pedido seja alto, 
aqui vai uma sugestão: organize 
um grupo com amigos, familia-
res ou colegas do setor em que 
trabalha e divida os custos. Vale 
lembrar que o coração não deve 
ser descartado, mas anexado ao 
presente para não haver trocas. As 
lembrancinhas serão arrecadadas 
até a próxima sexta-feira (25) e 
entregues a 140 crianças da Escola 
Nossa Senhora do Pilar.

A servidora Márcia Ma-
rinho, da Secretaria Ju-
diciária do TRF5, lança, 
na próxima quinta-feira 
(24), o livro “A invisível vontade de 
seguir a pé”. A obra traz o relato 
da servidora sobre a experiência 
de percorrer, a pé, um trecho do 
caminho de Santiago de Compos-
tela, na Espanha. O lançamento 
será às 20h, na Mercearia do Braz 
(Rua Visconde de Goiana, 139, Boa 
Vista), e contará com show do Pro-
jeto Tertúlia, que tem a participa-
ção do servidor Valfrido Santiago. 


