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memória ao 
alcance do 
olhar. Desde 

ontem, o acervo de 
imagens fotográfi-
cas da Justiça Fe-
deral na 5ª Região, 
contendo mais de 
600 rolos de filmes 
de 35mm, está sendo digitaliza-
do pela Divisão de Comunicação 
Social do TRF5. De acordo com os 
fotógrafos Marcos Costa e Juliana 
Galvão, as fotografias analógicas 
retratam as etapas de construção 
e instalação do prédio do TRF5, 

das seções ju-
diciárias e das 
varas federais, 
posses de 
presidentes, 
magistrados 
e eventos em 
geral. Cada 
foto está 

sendo digitalizada, identificada, 
catalogada e arquivada. Posterior-
mente, o arquivo digital negativo, 
cujas cores estão invertidas, será 
convertido em positivo e tratado. 
“O trabalho é lento, minucioso e 
delicado”, afirma Marcos. Não à 

toa, os fotógrafos terão que usar 
luvas para manusear o material. 
“Essa medida é necessária para 
não engordurar nem arranhar os 
filmes”, explica Juliana. A iniciati-
va visa à preservação da memó-
ria iconográfica da instituição. 
“São 22 anos desde a implanta-
ção do TRF5 e é certo que esses 
filmes guardam uma memória 
que o próprio Tribunal não lem-
bra, então é importante dar luz a 
essa história”, avalia Isabelle Câ-
mara, diretora da Comunicação. 
Depois de pronto, o arquivo será 
disponibilizado para apreciação.

Na próxima sexta-feira (11), 
a partir das 10h, na Sala das 
Turmas, as mães servidoras, 
estagiárias e terceirizadas do 
TRF5 serão homenageadas pela 
desembargadora federal Mar-
garida Cantarelli e sua filha, Ana 
Cantarelli. O evento será ini-
ciado com uma palestra sobre 
a mulher-mãe, ministrada pela 

magistrada. 
Em segui-
da, Ana 
Cantarelli 
comanda 
um workshop sobre beleza e 
maquiagem. A homenagem será 
encerrada com um lanche de 
confraternização oferecido pelo 
TRF5.

A Escola de Magistratura Federal 
da 5ª Região (Esmafe5) promove, 
no período de 4 de junho a 3 de 
julho, o primeiro curso a distan-
cia sobre Teoria e Prática da Do-
cência Online para Magistrados. 
A iniciativa visa a propiciar aos 
magistrados federais que dese-
jam atuar como tutores e instru-
tores internos, conhecimentos 
didático-pedagógicos inerentes à 
atividade de instrutoria em am-

bientes virtuais de aprendizagem 
– AVA, observando as especifi-
cidades da plataforma Moodle. 
Serão disponibilizadas 50 vagas, 
sendo 20 para a 5ª Região e 30 
para magistrados de todo o país. 
O curso poderá ser acompanha-
do no Portal EAD (http://ead.trf5.
jus.br). Os interessados podem 
efetuar suas inscrições até o dia 
31 de maio, através do e-mail 
esmafe@trf5.jus.br.

A Subsecretaria de Desenvolvi-
mento Institucional, vinculada à 
Diretoria Geral, atualizou a lista 
com os dados gerais dos servido-
res, localizada na intranet. O setor 
informa que, caso um servidor 
não encontre seu nome na lista ou 
tenha mudado de lotação, e-mail 
ou ramal, deve entrar em conta-
to com o setor para fazer devida 
atualização, através do ramal 9261, 
com a servidora Rosilene Diniz.

Barros Dias ministra 
curso sobre tributos
Nos dias 15 e 16 de maio, o de-
sembargador federal Francisco 
Barros Dias ministrará curso prá-
tico sobre “Retenções de Tributos 
na Fonte Pagadora”. Em compa-
nhia do conselheiro do Tribunal de 
Contas do estado de Pernambuco 
(TCE-PE), Adriano Cisneiros da Silva, 
serão estudados espécies de tribu-
tos, imposto de renda para pessoas 
físicas e jurídicas e previdência, en-
tre outros temas. Mais informações: 
www.latosensuescolajuridica.com.br.


