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Conhecendo TRF5o 

Cuidado com resíduos perigosos

José Maria Lucena

O lixo perigoso consiste em resíduos quí-
micos, como baterias, produtos de limpeza 

para pisos e inseticidas., e resíduos médi-
cos, como agulhas, seringas e medicamen-

tos velhos. Todos eles podem prejudicar o 
meio ambiente e a nossa saúde.  

Fonte: tilz.tearfund.org

Por dentro do Fluxus

Justiça Federal da PB 
inicia inspeção anual

Expediente suspenso na 26ª 
Vara Federal em Palmares

A partir de hoje (9), a Justiça Federal 
na Paraíba dará início à Inspeção Ordi-
nária de 2011 nas cinco varas sediadas 
em João Pessoa; ação que termina no 
dia 13. Já nas Subseções Judiciárias de 
Campina Grande, Sousa e Monteiro as 
inspeções serão realizadas na semana 
seguinte, de 16 a 20. Durante esse período, 
ficarão suspensos o atendimento às par-
tes, os prazos processuais e as audiências, 
mas não haverá interrupção no Setor de 
Distribuição dos processos. A JFPB mante-
rá atendimento aos casos urgentes, desti-
nados a evitar perecimento de direitos ou 
assegurar a liberdade de locomoção. 

A Subseção Judiciária de Palmares, onde fun-
ciona a 26ª Vara da Justiça Federal em Pernam-
buco, não funcionará até sexta-feira (13), em 
razão das fortes chuvas que ocorrem no muni-
cípio. Considerando a necessidade de impedir 
o perecimento de direitos e a preservação da 
faculdade das partes praticarem atos proces-
suais em tempo oportuno, o juiz federal Flávio 
Roberto Ferreira de Lima informa que os atos 
processuais estão suspensos durante o perío-
do em que a Subseção ficará sem expediente. 

Será realizado na próxima quarta-feira (11 de maio), das 14h às 18h, na sala 03 da  
ESMAFE, mais um treinamento no Sistema Fluxus. As inscrições precisam ser confirmadas 
com Lúcia Carvalho ou Gabriel Lima, do Núcleo de Gestão Documental, nos ramais 9467 
ou 9181, ou através do e-mail ged@trf5.jus.br. Os gabinetes e unidades administrativas 
que tiverem dificuldades de enviar servidores para participarem dos treinamentos podem 
fazer agendamento para a capacitação ocorrer no próprio setor. 

Dia da Europa

Palestra discute os papéis 
da “supermulher” atual
Encerrando as ati-
vidades em home-
nagem ao Dia das 
Mães, a psicóloga e 
servidora do TRF5 
Lúcia Cavalcanti fa-
lou sobre as dificul-
dades que a mulher 
enfrenta assumindo 
tantas responsabili-
dades sociais. Na pa-
lestra “Mulher, pro-
fissional, mãe: papéis 
conciliáveis?”, a servidora registrou, em uma 
retrospectiva histórica, a construção dos papéis 
femininos e dos estereótipos culturais.  Discu-
tindo sobre os dias atuais, Lúcia falou sobre a 
culpa que as mulheres ainda sentem em deixar 
filhos em prol da vida profissional. “Não é uma 
convivência pacífica. Nós, mulheres, precisa-
mos ter uma plasticidade muito grande para 

conciliar esses pa-
péis”. Segundo ela, o 
desafio também per-
passa o mercado de 
trabalho: “com essa 
dificuldade de conci-
liar tantas funções, as 
mulheres têm remu-
neração menor que 
os homens e ocupam 
cargos inferiores”. 
A psicóloga alerta: 
“Não somos super-

mulheres, mas pagamos um preço muito alto 
por achar que podemos tudo”. O evento ainda 
contou com uma homenagem especial: um 
buquê de rosas foi entregue a Anna Cantarelli, 
filha da desembargadora Margarida Cantarelli, 
que estava viajando a trabalho, pelas mãos 
de Sorária Sotero Caio, diretora da Secretaria 
Administrativa.

O setor do dinheiro

A Subsecretaria de Orçamento, Finanças e 
Contabilidade (SOFC) existe no Tribunal para 
administrar o orçamento e as finanças do 
TRF5 e das seções judiciárias que compõem 
a 5ª Região. São várias as suas demandas, 
dentre elas o pagamento de decisões judi-
ciais, precatórios, RPVs e o salário de todos 
os funcionários terceirizados que atendem ao 
Tribunal. No total, 14 funcionários trabalham 
no setor, que também se responsabiliza pela 
avaliação de todos os projetos que a adminis-
tração do TRF5 pretende realizar, analisando 
se há recursos disponíveis para tal. A SOFC 
fica localizada no 6º andar dessa Corte e tem 
como diretor Sebastião Marcos Campelo.


