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Dia da Árvore

Dia do Radialista

Presidente do TRF5 abre Encontro de Juízes
Federais em Maceió.

O desembargador federal Lázaro
Guimarães defendeu, no último dia 15, a
dissertação no Mestrado em Direito da
Universidade Católica de Pernambuco
com o tema “Tutela Efetiva: Sistemática e
Positivação”. A banca examinadora foi
composta pelos professores da Unicap,
Lúcio Grassi e Alexandre Pimentel, e
da Universidade de Brasília (UnB), Teori
Albino Zavascki. O trabalho apresentado
pelo magistrado é resultado de 26 anos
de experiência, que começou como juiz
de Direito no Distrito Federal. No final da
apresentação, o desembargador federal

destacou a compreensão
do princípio da Tutela
Efetiva. Satisfeito com a
dissertação da tese
apresentada, o professor
Teori Zavascki (UnB)
agradeceu o convite para
compor a banca examina-
dora e adiantou que “é
uma honra participar da
banca inaugural de um
Mestrado em uma terra
com tanta tradição na área
do Direito”.

Lázaro Guimarães defende tese de Mestrado

As pintoras Célia Lins, Lúcia Lucena,
Froila, Nara Melo, Renata Marinho e
Zina Neves participam da 2ª Exposição
Novo Olhar, que será aberta no próxi-
mo dia 29, às 20h, na Rua Cardeal
Arcoverde, nº 78, Graças. A visitação
pode ser feita de segunda à sexta-feira,
das 9h às 12h e das 14h às 17h, até o
dia 30 de outubro. Cada visitante
deverá levar um quilo de alimento não
perecível e as doações serão entre-

gues à Associação dos Portadores de
Insuficiência Cardíaca do HUOC.
Informações: 3424-3818.

Arte e solidariedade
Para melhor atender aos magistrados e
servidores desta Corte, a Divisão de
Produção e Suporte Técnico da Subse-
cretaria de Informática adverte para o
perigo de tentar resolver problemas sem
conhecimento específico.

A maioria dos equipamentos de informá-
tica do TRF funciona com estabilizado-
res que convertem a tensão elétrica de

Informática do TRF5 adverte usuários
Chame o técnico 110V para 220 Volts. Cuidado para não

danificar o equipamento!

Cuidado com voltagem

É necessário fazer uma cópia de
segurança (backup) para não perder
dados importantes, pois em caso de
pane é a única forma de recuperar
informações armazenadas. Esclareça
suas dúvidas, procure a equipe da
Central de Atendimentos pelos ramais
9361 ou 9363.

Faça backup
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