
02/02: Igor de Souza Melo (8ª Vara)

05/02: Ana Paula Jesus Azevedo (1ª Vara)

06/02: Gilvânia Barbosa de Souza (4ª Vara)

07/02: Sidnei Silva Gonçalves (NTI)

08/02: Ana Flávia Galvão Gonçalves (2ª Vara)

02/02/2018 - ANO III - Nº 63 - ascom@jfse.jus.br

Praia do Saco

Nesta semana, a 7ª Vara Federal de Sergipe divulgou nota de esclarecimento sobre a Ação Civil Pública que trata da circulação de

veículos na Praia do Saco em Estância/SE, em que o MPF pretende a proteção ambiental da faixa de areia da praia, visando evitar

a circulação de veículos no local, bem como a poluição pelo uso de som automotivo. Fora esclarecidos pontos da decisão de

23/10/2015 e, ainda, da nova decisão, em 16/01/2018, motivada pelo não cumprimento da ordem judicial anterior pelo

Município de Estância, mantendo a multa diária e determinando nova intimação pessoal das autoridades competentes.

Dicas de segurança na internet – Parte IV

Algumas dicas práticas que você pode usar na elaboração de boas senhas são:

1. Selecione caracteres de uma frase: baseie-se em uma frase e selecione a primeira, a segunda ou a última letra de cada palavra.

Exemplo: com a frase "O Cravo brigou com a Rosa debaixo de uma sacada" você pode gerar a senha "?OCbcaRddus" (o sinal de

interrogação foi colocado no início para acrescentar um símbolo à senha).

2. Utilize uma frase longa: escolha uma frase longa, que faça sentido para você, que seja fácil de ser memorizada e que, se

possível, tenha diferentes tipos de caracteres.

3. Evite citações comuns (como ditados populares) e frases que possam ser diretamente ligadas ao usuário (como o refrão de sua

música preferida). Exemplo: se quando criança você sonhava em ser astronauta, pode usar como senha "1 dia ainda verei os

aneis de Saturno!!!".

4. Faça substituições de caracteres: invente um padrão de substituição baseado, por exemplo, na semelhança visual ("w" e "vv")

ou de fonética ("ca" e "k") entre os caracteres. Crie o seu próprio padrão, pois algumas trocas já são bastante óbvias. Exemplo:

duplicando as letras "s" e "r", substituindo "o" por "0" (número zero) e usando a frase "Sol, astro-rei do Sistema Solar" você pode

gerar a senha "SS0l, asstrr0-rrei d0 SSisstema SS0larr".
Fonte: CERT.br

Posse

Na manhã do dia 1º de fevereiro, tomou posse o novo diretor da Secretaria

Administrativa da JFSE, Nezildo de Jesus Santos. Analista judiciário do Tribunal

Regional do Trabalho (TRT) da 20ª Região há 25 anos, ele é bacharel em Direito

pela UFS e pós-graduado em Gestão e Política Pública pela FGV. Foi diretor do

Serviço de Orçamento e Finanças no período de 1997 a 2000 e diretor geral do

TRT20 nas gestões do desembargador Eliseu Pereira do Nascimento, entre 2000

e 2002, e do também desembargador Augusto César Leite de Carvalho, nos anos

de 2005 e 2006. Há nove anos, vem exercendo a função de assistente jurídico do

gabinete da presidência do TRT20.

Saúde

Em audiência de conciliação realizada no dia 26/01, a Justiça Federal em

Sergipe (JFSE) homologou o quarto acordo judicial em Ação Civil Pública

entre o Ministério Público Federal e a Secretaria Estadual de Saúde

(SES). Decidiu-se pela última prorrogação do contrato, que terá validade

até 31 de março de 2019. O acordo judicial determina que a Secretaria

de Saúde é responsável por toda a gestão das unidades de saúde do

Estado de Sergipe, inclusive com relação ao suprimento de materiais e

medicamentos. Além disso, até o fim do contrato, o Governo do Estado

só poderá transferir para a FHS recursos para pagamento de despesas

de pessoal, encargos e outras despesas de caráter transitório.

“Não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer

novos erros”.

Confúcio

Aviso

Comunicamos que a biblioteca está funcionando provisoriamente

no 3º andar do edifício-sede da JFSE, com atendimento na Sala da

ESMAFE, das 9h às 16h. Tel.: (79) 3216-2336.


