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Aniversariantes
Juiz Federal
Bianor Arruda
Bezerra Neto
SJPB

Marilene Tavares de Souza
Gab. Des. Petrucio Ferreira
Marcos José Claudino do Rêgo
Gab. Des. Francisco Wildo

Cozido
Frango cremososFrango à espanholaCarne assadaCamarão na manteigac/ batatasFilé de peito na chapa

Dia Mundial dos Correios

No mês de setembro, 4.644 processos
foram julgados pelos desembargadores
do Tribunal Regional Federal 5ª Região.

O Centro de Estudos Judiciários do
Conselho da Justiça Federal (CJF)
promove, este mês, dois eventos
voltados para os Juizados Especiais
Federais, que serão realizados na
sala de conferências do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília/
DF. Nos dias 16 e 17 de outubro,
acontece o III Encontro Estratégico
dos JEFs, e nos dias 18 e 19, o
Seminário sobre Conciliação na
Justiça Brasileira, em parceria com o
Conselho Nacional de Justiça.

Eventos do CJF debatem
Juizado Especial Federal

Permanece suspenso o
atendimento de rotina na Seção de
Saúde do Tribunal, que compõe as
áreas de Medicina, Enfermagem,
Psicologia e Assistência Social. A
alteração se torna necessária por
conta do tempo para organização
das novas instalações, no prédio
Anexo III. No entanto, estão
sendo mantidos os atendimentos
de urgência. Outras informações
podem ser obtidas pelo ramal
9296.

Seção de Saúde
realiza atendimento
de urgência

Segurança na Internet

Peças de artesanato feitas em madeira
e decoradas com pintura e decoupage
(técnica de aplicação de papel) estarão
à mostra, na Sala de Exposição do 16o

andar, a partir desta segunda-feira. Os
trabalhos foram criados por Gildo e
Carmita Galvão, pais da servidora
Juliana Galvão. Entre as criações estão
caixas, blocos, banquinhos e artigos
infantis. A exposição permanece até a
próxima sexta-feira, das 11h às 16h.

Mostra de artesanato vai até sexta-feira
Mensagens falsas
Preocupada com a segurança dos
usuários internos do TRF5, a
Subsecretaria de Informática adverte
para mensagens falsas de e. mails. Na
maioria dos casos, o usuário é levado a
clicar em um endereço de internet
capaz de baixar programa de captura de
dados (senha, contas, CPF, etc.), que
poderão ser utilizados por criminosos
virtuais. É preciso estar atento para o
perigo de clicar em endereços de

internet recebidos via e-mail duvidoso.
Curiosidade
As mensagens falsas mais freqüentes
têm palavras que atiçam a curiosidade
dos usuários, como: queda do avião
da GOL e da Golpespor; vídeos da
Cicarelli; TRE (título de eleitor
inválido); Receita Federal (CPF
inválido); SERASA e SPC (problemas
no cadastro); e Bancos (problemas na
conta corrente ou atualização de
cadastro).


