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Geração de documentos, tramitação e ar-
quivamento. Tudo on-line. Essa é a de-
manda que os funcionários do Tribunal
Regional Federal da 5ª Região (TRF5) te-
rão que cumprir a partir do dia 20 de se-
tembro. Trata-se da implantação do siste-
ma Fluxus. O programa é a mais nova
mesa de trabalho virtual do Tribunal. Em
reunião realizada na última segunda-feira
(30), na sala das Turmas, Lúcia Carvalho,
diretora do Núcleo de Gestão Documen-
tal, apresentou as propostas do sistema
aos servidores. Cerca de cem funcionários

Fluxus permitirá tramitação ágil no expediente
administrativo do Tribunal

estiveram presentes e tiveram
a oportunidade de tirar dúvi-
das e debater sobre o novo
programa. O encontro serviu
para todos se informarem so-
bre prazos e funções, mas o
treinamento para uso da ferra-
menta será de 01 a 17 de se-
tembro, das 14h às 18h, na
Esmafe5. “A princípio partici-
parão os servidores indicados pelos
diretores. Os convocados receberão um e-
mail informando em que dia poderão

O presidente do
Superior Tribunal
de Justiça (STJ) e
do Conselho da
Justiça Federal
(CJF), ministro
Cesar Asfor Ro-
cha, recebeu, na
última quinta-feira
(26), o título de
Cidadão de Campina Grande (PB), confe-
rido pela Câmara de Vereadores do mu-
nicípio. Na oportunidade, o ministro lem-
brou que Campina Grande está situada

Cesar Rocha recebe título de Cidadão Campinense

comparecer à Esmafe5 para o treinamen-
to”, esclarece Lúcia.

“numa
microrregião
nordestina de
evidentes privi-
légios natu-rais,
beneficiada pela
Serra da
Borborema”.
Prestigiaram o
evento o minis-

tro do STJ Francisco Falcão e, represen-
tando a Justiça Federal da 5ª Região, o
presidente do TRF5, Luiz Alberto Gurgel
de Faria.

Atingir 70% de
acertos em uma
prova de 250
questões em inglês
para responder em
apenas 6h. Esse foi
o desafio enfrenta-
do pelo servidor
Wagner
Albuquerque, da
Subsecretaria de Informática do TRF5.
Com esforço e perseverança, ele  con-
seguiu certificação de reconhecimento
internacional (Certified Information
Systems Security Professional - CISSP).
O certificado é um atestado de experi-
ência na área de segurança da informa-
ção. “O CISSP é um requisito obrigató-
rio para especialistas em segurança da
informação da National Security
Agency (NSA) e será adotado também
pelo FBI, CIA e Departamento de Defe-
sa dos Estados Unidos. É uma espécie
de comprovante de credibilidade”, ex-
plica o servidor.

Representantes do Conselho da Justiça
Federal (CJF) e de tribunais de todo o país
estiveram reunidos na última segunda e
terça-feira(31), em Brasília, debatendo o
cumprimento das metas estabelecidas
pelo Judiciário para este ano. O 2º Workshop
das Metas 2010 aconteceu na Escola da
Magistratura Federal da 1ª Região. O
evento discutiu as dificuldades encontra-
das e as experiências positivas de cada tri-
bunal em relação ao tema. Durante o
workshop, os gestores tiveram a oportuni-
dade de apresentar o andamento e as me-
didas adotadas para o alcance.

Workshop avalia Me-
tas do CNJ 2010

Servidor do TRF5
obtém certificação
internacional de
Segurança em TI

Rudival Gama, Helena Fialho,
César Asfor, Rogério Fialho, Gustavo

Gadelha e Sérgio Murilo Queiroga


