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SEGUNDA

Aniversariantes

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Ministro
Humberto Gomes de Barros
STJ

Dalvanira Fidelis Nunes
Diretoria Geral

Regina Célia W. de Moraes Guerra
Gabinete do Des. Paulo Gadelha

Lena Auto Faeirstein
Gab. Des. Luiz Alberto Gurgel

Carlos Eduardo Barros Bradley
Gabinete do Des.Paulo Gadelha

Massanori Takaki
Subsecretaria de Informática

Maria Yzabel Alcântara Rapela
Nixcomm – Informática

O juiz federal Manoel de
Oliveira Erhardt, da Seção
Judiciária de Pernambuco
(SJPE), foi indicado
oficialmente pelo Presidente
da República, Luiz Inácio
Lula da Silva, para compor o
Tribunal Regional Federal da
5ª Região (TRF5). O
magistrado ocupará a vaga
aberta com a saída de
Napoleão Nunes Maia Filho,
que recentemente tomou
posse como ministro do Superior
Tribunal de Justiça (STJ). A nomeação

Manoel Erhardt é o novo desembargador do TRF5
foi publicada na última
sexta-feira, no Diário
Oficial da União.
Natural de Gravatá,
Manoel Erhardt foi
classificado em
primeiro lugar no
vestibular da
Universidade Federal
de Pernambuco, onde
tornou-se bacharel na
Faculdade de Direito
do Recife. Em sua

extensa carreira, exerceu funções de
Oficial de Justiça da Justiça Federal,

Advogado-de-Ofício da Justiça
Militar, Juiz de Direito do Estado
de Pernambuco, Juiz-auditor da
Justiça Militar Federal e
Procurador da República.
Aprovado em 2º lugar no
âmbito nacional em concurso
para juiz federal, tomou posse
em 10 de novembro de 1987
na Justiça Federal em
Pernambuco e, atualmente, é
o titular da 3ª Vara Federal da
SJPE. Desde 1989, é
professor de Direito
Comercial na UFPE.

Os servidores do Poder Judiciário
Federal recebem, este mês, a terceira
parcela do Plano de Cargos e Salários
(PCS), aprovado no final do ano
passado. A quarta parcela sai no salário
de dezembro próximo e as duas últimas
(5ª e 6ª), estão previstas para os meses
de julho e dezembro de 2008. As
conquistas resultam de negociação entre
a Federação Nacional dos Servidores do
Judiciário Federal (Fenajufe) e o
Supremo Tribunal Federal (STF).

Terceira parcela
do PCS sai hoje Nesta semana, surgiu um novo golpe

por e-mail, que desta vez se aproveita
da tragédia ocorrida com o vôo 3054
da TAM, em São Paulo. Intitulada
COMUNICADO TAM, a mensagem
aponta para sites falsos, páginas com
miniaturas de fotos ou fazem referência
direta a arquivos. Tratam-se de arquivos
maliciosos que coletam informações
bancárias. Mensagens falsas seguem
um padrão, seja com o intuito de
propagar vírus ou induzir à divulgação
de dados financeiros. O Centro de

Atendimento a Incidentes de Segurança
(CAIS) recomenda atenção com as
mensagens recebidas contendo
promessas milagrosas, concursos,
prêmios, bem como solicitações de
alteração de cadastro bancário e
senhas de acesso. Quem quiser
colaborar com o combate a atividades
maliciosas na Internet e receber um e-
mail que contenha um link suspeito
pode enviar o link ou realizar um bounce
(reenvio sem edição) da mensagem
original para artefatos@cais.rnp.br.

Cuidado com golpes por e.mail

O convênio entre o TRF5 e a Faculdade
Maurício de Nassau continua. A parceria
proporciona aos servidores e seus
dependentes diretos um desconto de
20% no valor das mensalidades de
diversos cursos da instituição. A prova de
seleção será realizada no dia 29 de julho
e as inscrições podem ser feitas até esta
terça-feira (24 de julho), pela Internet.
Mais informações podem ser obtidas
pelo telefone 3413.4611 ou
www.mauricionassau.com.br.

Servidor do Tribunal tem
desconto em faculdade

Dia do Guarda Rodoviário

Para obter informações sobre
pagamentos de Requisições de
Pequeno Valor (RPVs) e Precatórios,
recorrer ao 0800.702.90.77.


