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TRF5é o você

Dia Mundial Sem Carro

Núcleo de Gestão 
Documental con-
cluiu, na tarde de 

ontem, a capacitação de 
24 servidores que vão 
utilizar o Sistema Fluxus 
nas Seções Judiciárias de 
Pernambuco, Paraíba, Rio 
Grande do Norte e Ser-
gipe. Eles atuarão como 
multiplicadores desse 
conhecimento nas suas 
respectivas seções, res-
ponsabilizando-se pela implantação 
do novo método de trabalho. O trei-
namento foi ministrado, de 19 a 21, 
na Seção Judiciária de Pernambuco, 
pelos servidores Lúcia Carvalho 
(diretora de Gestão Documental) e 
Robson Maranhão (Subsecretaria de 
Tecnologia da Informação). Durante 
esses três dias, os profissionais das 
áreas de tecnologia da informação 
e administrativa das quatro seções 
judiciárias conheceram o funciona-
mento e as aplicabilidades da nova 
ferramenta, que oferece agilidade 
na tramitação dos processos admi-
nistrativos e redução de despesas 
com material de consumo.

TRF5 treina multiplicadores 
do Sistema Fluxus Ator, músico, pai, marido, servi-

dor público federal - e veteriná-
rio, quando há necessidade. A 
versatilidade de Silvio Ferreira é 
diretamente proporcional à sua 
disposição e ao seu amor pelas 
artes, pela família e pelos animais. 
Formado em Ciências Contábeis, 
ele está lotado na SMP desde 
1989, quando ingressou no TRF5. 
Supervisor da Seção de Patrimô-
nio, é com carinho que fala de seu 
trabalho: “Vi chegar cada um dos 
bens adquiridos, da máquina de 
escrever ao mais moderno note-
book”. Apaixonado por música, 
Silvio canta e toca teclado na ban-
da Som Versátil, que já se apre-
sentou várias vezes aqui no Tri-
bunal. Casado e pai de três filhos, 
Silvio tem, 
além destes, 
muitos ou-
tros “xodós”: 
cerca de 80 
cachorros e 
gatos, que 
viviam aban-
donados nas 
ruas, e foram 
adotados por 
ele.

“A transversalidade dos Direitos Humanos: 
julgados em diferentes ramos do Direito” 
será o tema da palestra que a desembar-
gadora federal Margarida Cantarelli irá 
proferir, no sábado (24/09), às 10hs, no 
seminário “Direitos Humanos e Jurisdição – 
Construindo Novos Paradigmas”, em João 
Pessoa. O evento, promovido pela Escola 
Superior de Magistratura (Esma/PB), em 
parceria com o Tribunal de Justiça da Para-
íba (TJPB), reúne magistrados, promotores 
de justiça, defensores públicos, professores, 
acadêmicos e operadores do direito.

O núcleo cearense da Esmafe5 
realiza, de amanhã até o sábado 
(24), o curso “O Judiciário e o Novo 
Constitucionalismo Democrático 
Latino Americano”, com transmissão 
através de videoconferência para 
as demais Seções Judiciárias da 5ª 
Região. O curso atende à Resolução 
da Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados 
(ENFAM) que institui o Plano Nacio-
nal de Aperfeiçoamento e de Pes-
quisa para Juízes Federais (PNA).

O Dia das Crianças está se apro-
ximando e o TRF5 já prepara 
o Criança Talento, projeto que 
homenageia os filhos de magis-
trados, servidores e terceirizados 
do Tribunal, dando aos peque-
nos a oportunidade de elaborar 
desenhos e escrever textos. Par-
ticipam do projeto crianças com 
idade de 6 a 10 anos, com vistas 
a estimular e fortalecer o hábito 
da leitura, da escrita e da produ-
ção artística. Este ano, o material 

Constitucionalismo 
Democrático

Desembargadora palestra na Paraíba

Projeto Criança Talento
produzido 
será reuni-
do em um 
livro, a ser 
lançado em 
uma tarde de 
autógrafos, no 
mês das crian-
ças. Para participar, basta passar 
no Núcleo de Cerimonial (15º 
andar) e pegar o material próprio 
para a produção, que deve ser 
devolvido até 30 de setembro.


