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Maio

SEGUNDA

Aniversariantes
Mª de Lourdes Cansanção Campos
Gab. Des. Geraldo Apoliano
Analúcia Vieira da Cruz
Pessoal

Permuta
O técnico judiciário Jurandir dos

Santos Júnior (Tribunal de Justiça
do Distrito Federal) quer permutar

com servidor do TRF5 ou da Seção
Judiciária de Pernambuco. Contato:

(061) 3343.7365 e 3343.2691.

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Asserjufe
Visite a sala da Asserjufe (16º
andar) e se informe sobre as

vantagens oferecidas aos
associados. Informações: 9581.

Dia Nacional das
Comunicações

O Conselho da Justiça Federal (CJF)
liberou ao TRF5, limites financeiros
correspondentes a R$ 240,7 milhões
para pagamento de RPVs.

O novo presidente do
Supremo Tribunal
Federal (STF), ministro
Gilmar Mendes, lançará o
livro “Direito
Constitucional” e fará
palestra sobre o tema, na
sede do TRF5. Além de
magistrados da primeira
e segunda instâncias da
Justiça Federal, o evento
deverá contar com a pre-
sença de autoridades
regionais dos meios jurídico e político. A
iniciativa do Tribunal e Esmafe5 ocorrerá
no dia 16 de maio, a partir das 16h, no
Salão do Pleno. À frente da mais alta
corte de Justiça do País até abril de

2010, Gilmar Mendes
deverá enfrentar momentos
decisivos, a exemplo de
julgamentos na esfera
científica, como a
legalização das pesquisas
com células-tronco de
embriões humanos, e, na
política, sobre a Proposta
de Emenda à Constituição
que permite ao Presidente
Luís Inácio Lula da Silva
disputar um terceiro

mandato. O atual presidente do STF é
um dos autores do modelo dos Juizados
Especiais Federais (JEFs), que
representa um importante passo para a
democratização do acesso ao Judiciário.

Gilmar Mendes fará palestra no TRF5

O desembargador federal
José Baptista de Almeida
Filho preside hoje, às 16h, a cerimônia
de posse do juiz federal Rogério de
Meneses Fialho Moreira no cargo de
desembargador do TRF5, onde ocupará
a vaga aberta pelo falecimento do
desembargador Petrucio Ferreira.
Caberá ao desembargador Paulo
Gadelha fazer a saudação ao
conterrâneo e novo membro desta Corte.
Rogério Fialho foi analista judiciário do
TRF5 e, em 1993, ingressou na
magistratura federal como juiz substituto
da 5ª Vara de Pernambuco. Na Paraíba,
atuou  em Campina Grande e na 7ª Vara,
em João Pessoa. Desde 2003, assumiu
o cargo de diretor do Foro da Seção
Judiciária da Paraíba.

Rogério Fialho
toma posse hoje

A Subsecretaria de Informática do
TRF5 adverte para a tentativa de
invasão, através de software malicioso,
usando como isca o caso Isabella
Nardoni. Assim como o acidente da
TAM, em 2007, este caso está tendo
muita repercussão e a curiosidade
torna os usuários mais vulneráveis aos

fraudadores. As iscas podem ser
enviadas para e-mails, Orkut, MSN,
Yahoo! Messenger, entre outros,
sugerindo que o receptor clique em
algum link ou arquivo executável. A
conclusão é do Centro de Atendimento
a Incidentes de Segurança (CAIS) da
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa.

Cuidado com software malicioso
Informática
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Use uma escova
de cerdas macias e
com a cabeça peque-
na, para que ela alcance
todos os cantos da boca e
remova todos os resíduos. O
cabo pode ser o que for mais
confortável para você. Troque
sua escova a cada três
meses, quando estiver gasta,
ou após se recuperar de uma
gripe, pois os germes são
absorvidos pelas cerdas.

Fonte: www.portoseguro.com.br
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