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Aniversariantes
Juíza Federal
Polyana Falcão Brito
SJPE

Thâmara Barbosa de Góis
Gab. Des. José Baptista

Classificados

Notebook HP Intel Celeron
512mb HD 60giga DVD/CDRW e

Windows XP. Tratar: Gleicy
(ramal 9305)

Uma semana depois de ter seu projeto
“Processo judicial digital - perspectivas da
Justiça Federal da 5ª Região” contem-
plado com o III Prêmio Innovare – A
Justiça do Século XXI, da Fundação
Getúlio Vargas, o TRF da 5ª Região
acaba de ganhar mais um prêmio em
nível nacional – o TI & Governo, da
Editora Plano Editorial, que destaca os
melhores planos de governo eletrônico no
Brasil. Para receber o prêmio em nome
do TRF5, o diretor do Foro da Seção
Judiciária da Paraíba, juiz federal Rogério

Processo Judicial Digital do TRF5
ganha mais um prêmio nacional

Fialho
Moreira,
estará
participando
da solenidade
que acontece
nesta terça-
feira, no Hotel
Intercontinen-
tal São Paulo,
na capital
paulista, a
partir das 19h.

O Espaço Memória da Justiça
Federal em Pernambuco foi
inaugurado, na tarde de ontem,
pelo presidente do TRF da 5ª
Região, desembargador federal
Francisco Cavalcanti, e o diretor
do Foro da Seção Judiciária de
Pernambuco, juiz federal
Frederico Azevedo. Magistrados
e servidores da SJPE
participaram da solenidade, no
10º andar do edifício-sede da
Justiça Federal, no Jiquiá.

Justiça Federal em
Pernambuco inaugura
Espaço Memória

A Subsecretaria de Informática está
disponibilizando na página principal da
Intranet mais um serviço para facilitar o
manuseio dos computadores. Trata-se
do vídeo tutorial, criado para esclarecer
as dúvidas mais freqüentes sobre
aplicativos, com exemplos práticos e
fáceis de acompanhar para que o
usuário aprenda a resolver pequenos
problemas. O primeiro tutorial descreve

“Como configurar sua conta de e-mail”.
A idéia é disponibilizar diversos vídeos
tutoriais para orientar o manuseio do
micro, a exemplo de Criando gráficos
no Excel, Mala direta no Word,
Utilizando o pen drive ou Criando
apresentações no Power Point.
Sugestões e informações podem ser
obtidas na Seção de Atendimento, pelo
ramal 9774.

Informática disponibiliza vídeo tutorial

De 15 a 19 de janeiro, a Today Idiomas
estará promovendo uma colônia de férias
para crianças de 5 a 10 anos. A progra-
mação da “fun week”, que será realizada
das 14h30 às 16h30, inclui atividades e
passeios relacionados aos temas traba-
lhados, como cores e animais. O conteú-
do será trabalhado através de projetos
didáticos e brincadeiras. Informações:
3465.8699 ou info@todayidiomas.com.br.

Today Idiomas oferece
Colônia de Férias

Até sexta-feira, uma representante da
Yes Cosméticos estará na Sala da
Asserjufe expondo Kits de Natal e ou-
tros produtos, com desconto de 5% no
pagamento à vista. No mesmo espaço, a
GG Disk Ótica vende óculos de grau e
esportivos. Servidores, terceirizados e
estagiários do Tribunal levarão óculos
esportivos gratuitos na compra de
óculos de grau. Informações 9581.

Óculos e cosméticos
na Sala da Asserjufe

Vendo um monitor LCD HP 17
polegadas (novo) e 01 Webcam
Logitech c/microfone embutido.
Tratar com Flávia F. 9978-7868

CJF realiza última sessão ordinária do ano.


