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No período de 21 a 30
de novembro, a Divisão
de Assistência Médica e
Social (DAMS) do TRF
5ª Região promoverá o
programa Saúde Ativa,
que é um conjunto de
ações preventivas e de
promoção à saúde
voltado a estimular a
qualidade de vida dos
usuários. Por conta
disso, a DAMS solicita
aos servidores que
pesquisem em seus arquivos a
existência de exames de colesterol total

TRF investe em saúde preventiva
e glicemia de jejum,
coletados a partir de 30/
08/07. De acordo com o
diretor da DAMS,
Cláudio Sá Pereira,
“para quem não tiver tais
exames, sendo usuário
da SulAmérica ou não
tenha convênio, haverá
coleta no TRF5, em
novembro”. Já os
usuários de outros
convênios poderão pedir
a solicitação dos

exames na Seção de Saúde (Setor
Médico). Informações pelo ramal 9296.

A Subsecretaria de Informática orienta
os usuários de sites de relacionamento
e programas de conversas
instantâneas, como o Skype, para que
fiquem atentos às ameaças de invasão
ao computador de casa ou do trabalho.
Segundo a TrendLabs (centro mundial
de suporte e investigação de ameaças
da TrendMicro), há um vírus chamado
WORM_SKIPI que se propaga
lançando para os contatos de clientes

Informática adverte usuários do Skype
Encerra nesta sexta-
feira, à tarde, no Anexo I,
o Curso de Atualização
em Direito Processual
Civil, ministrado pelo
professor Marcos Netto,
assessor do desembar-
gador federal Paulo
Roberto. Durante 72
horas/aula, foram abordadas as recen-
tes alterações do CPC (Terceira Onda

Marcos Netto encerra curso de atualização
mensagens com um link capaz de
infectar o computador de quem clica
nele. Além disso, impede a atualização
de ferramentas antivírus “envenenando
o sistema com endereços falsos para
diferentes sites de fabricantes de
aplicativos de segurança”, o que deixa a
máquina mais vulnerável a invasões. Por
isso, evite clicar em links enviados
por usuários desconhecidos. Mais
informações: 9495.

O Núcleo de Desenvolvimento
de Recursos Humanos (NDRH)
lembra aos servidores
interessados em cursos de
Informática que ainda podem
fazer inscrições para turmas no
turno da noite. São oferecidos
os seguintes cursos:
Windows, Word (básico e
avançado), Excel (básico e
avançado) e Power Point. Maiores
informações: 9805 ou 9818.

Inscrições para
curso de Informática
no NDRH

de Reformas), através
das Leis nºs 11.187,
11.232, 11.276, 11.277,
11.280, 11.341, 11.382,
11.417, 11.418, 11.419,
11.441 e 11.448. Promo-
vido pelo NDRH, o curso
de aperfeiçoamento foi
oferecido aos servidores

do TRF5 visando à atualização dos
conhecimentos sobre Processo Civil.

Dia da Anistia Internacional
Dia do Poeta

Permutas
A Técnica Judiciária Soraya

Dingeldein (Seção Judiciária do
DF) deseja permutar com servidor

da 5ª Região, de preferência
lotado no Ceará. Contato:  (85)

3267.4381, 8871.4381,9915.5799
ou sodingel@uol.com.br.

Justiça Federal no Ceará promove Ciclo
de Estudos Jurídicos.


