
26/01: Gilmar Pereira de Almeida (1ª Vara)

28/01: Juliana Pinto Bastos Dias (6ª Vara); Aldo Siqueira

Távora (NTI)

31/01: Adauton Luiz Borel (NTI); Dannie Rosie

Nascimento Santos Melo (2ª Vara)
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Reforma e manutenção

Foram assinadas pela Direção do Foro da Seção Judiciária do Estado de Sergipe, no dia 22 de janeiro, duas importantes ordens de

serviço. Uma delas é referente à execução de serviços de reforma do Fórum Min. Geraldo Barreto Sobral, que contempla a

prumada elétrica e obras civis. O valor do contrato é de R$ 700 mil e o prazo de execução dos serviços é de 120 dias. A outra

ordem de serviço também já assinada pela Direção do Foro é referente a serviços de manutenção predial referente aos

elevadores do edifício-sede da JFSE. O contrato tem valor total de R$ 305 mil e prazo de execução de 180 dias.

Dicas de segurança na internet – Parte III

Alguns elementos que devem ser usados na elaboração de suas senhas são:

1. Números aleatórios: quanto mais ao acaso forem os números usados melhor, principalmente

em sistemas que aceitem exclusivamente caracteres numéricos;

2. Grande quantidade de caracteres: quanto mais longa for a senha mais difícil será descobri-la.

Apesar de senhas longas parecerem, a princípio, difíceis de serem digitadas, com o uso frequente

elas acabam sendo digitadas facilmente;

3. Diferentes tipos de caracteres: quanto mais ‘bagunçada’ for a senha, mais difícil será descobri-

la. Procure misturar caracteres, como números, sinais de pontuação e letras maiúsculas e

minúsculas. O uso de sinais de pontuação pode dificultar bastante que a senha seja descoberta,

sem necessariamente torná-la difícil de ser lembrada.
Fonte: CERT.br

Inspeção

Entre os dias 12 e 16 de março, a 1ª Vara Federal de

Sergipe passará por inspeção dos livros, autos e serviços a

cargo da sua Secretaria. Durante esse período, será

suspenso o atendimento externo; suspende-se, também,

os prazos dos processos físicos (TEBAS); e ficam

prorrogados os vencimentos dos prazos dos processos do

PJ-e para o primeiro dia útil subsequente à realização dos

trabalhos. A inspeção será realizada das 9h às 18h, nas

dependências da 1ª Vara, localizada no 2º andar do Fórum

Ministro Geraldo Barreto Sobral.

Mudança

As Juízas Federais da 5ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Sergipe, Lidiane

Vieira Bomfim Pinheiro de Meneses e Priscilla Galdini de Andrade, comunicam

que, em virtude da ampla reforma a ser realizada no Fórum Desembargadora

Margarida Cantarelli, a partir de 29 de janeiro, a referida Vara funcionará,

provisoriamente, nas dependências do Fórum Min. Geraldo Barreto Sobral. Os

serviços de atendimento às partes, realização de audiências e perícias médicas

ficarão acomodados no pavimento térreo do edifício-sede, uma vez que grande

parte dos jurisdicionados necessitam de acesso facilitado.

Prestação pecuniária

Entidades públicas e privadas com destinação social

interessadas em acolher prestadores de serviços

gratuitos e serem beneficiárias de recursos oriundos das

penas de prestação pecuniária devem se cadastrar de 1º

de fevereiro a 1º de março. As inscrições podem ser

realizadas de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, na

Direção da Secretaria da 2ª Vara Federal de Sergipe, no

4º andar do Fórum Ministro Geraldo Barreto Sobral,

situado na Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 1.500, Bairro

Capucho, Aracaju/SE.

“O sábio nunca diz tudo o que

pensa, mas pensa sempre tudo o

que diz”.

Aristóteles


