
Jornal Mural Diário Produzido pela Divisão de Comunicação Social 
Redação: Christine Matos, Jonas Lucas, Suzan Vitorino e Tayza Lima 
Jornalista responsável: Isabelle Câmara - DRT/PE 2528 

Maio16
Edição nº 1697

www.trf5.jus.br
comunicacaosocial@trf5.jus.br

Fotos:  Juliana Galvão e Marcos Costa

Aniversariantes

SEGUNDA
Dia do Faxineiro
Dia do Gari

TRF5 é o 

Sábado 14/05/2011
Juiz Federal Frederico Wild-
son da Silva Dantas 
SJAL

Claudia Cavalcanti de Moura 
Divisão da 3ª Turma
José Antônio dos Santos 
ETNA/Jardim

Domingo 15/05/2011
Emile Yasser Safieh 
Gab. Des. Edílson Pereira Nobre Júnior
Stênio Alcântara de Barros e Silva 
Subsecretaria de Recursos
Carmem Duse de Melo Pereira 
Gab. Des. Barros Dias
Marcos Antônio de Lima 
SOSERVI/Copa

Segunda-feira – 16/05/2011

Juíza Federal Lidiane Vieira 
Bomfim Pinheiro de Meneses 
SJSE

Cecília Souto Maior Rosas 
Divisão de Pagamento de Pessoal
Luiz Carlos Araújo da Silva  
SOSERVI/Copa

você
José Maria Lucena

Um brinde ao rigor e à leveza Escritório de projetos 
em plena atividade
O Escritório de Projetos Estratégicos Re-
gional (EPER) está em franco processo 
de implantação. A equipe responsável 
pelo trabalho, coordenada pelo Núcleo 
de Planejamento Estratégico da Direto-
ria Geral e auxiliada por Karla Boros, da 
Plano Consultoria (BSB), finalizou duas 
etapas do projeto.  A primeira visou à re-
alização de um diagnóstico da situação atual, 
mapeando como são gerenciados os projetos 
regionais. A segunda etapa resultou na defini-
ção dos padrões de funcionamento do Escri-
tório e do modelo de gestão de projetos. De 
acordo com Juliene Tenório, diretora do Nú-
cleo, o Escritório está trabalhando para ampliar 
a modernização do Tribunal, o que resultará 
em benefícios para os seus integrantes e, por-
tanto, para toda sociedade. 

Eles chegam ao ambiente de maneira discre-
ta. Com a bandeja na mão, cheia de copos e 
xícaras, param, observam o lugar e o posicio-
namento de cada pessoa; para só então de-
cidir por onde vão passar e servir água e café 
aos desembargadores e seus convidados. Os 
garçons que trabalham no TRF5 desenvol-
veram uma ciência própria: a de bem servir 
sem se fazer notar. O Núcleo de Cerimonial 
e Relações Públicas, que coordena o traba-
lho desses profissionais, diz que existem sete 
garçons no TRF5, divididos entre a presidên-
cia, os andares que possuem gabinetes de 
desembargadores e de diretores do Tribunal, 
além do restaurante dos magistrados. São 
eles que também atuam nos cursos, eventos 
e cerimônias. “Todos são muito respeitosos 
e estão sempre aptos a atender”, elogia o 
supervisor de relações públicas do Cerimo-
nial, Eduardo Vaz.  

Treinamentos - A empresa terceirizada So-
servi, responsável por eles, oferece periodi-
camente um curso de relacionamento com 
as pessoas, com objetivo de melhorar ainda 
mais o atendimento aos desembargadores. 
Marcos Lima é garçom do TRF5 há 16 anos. 
Hoje serve ao gabinete do presidente, de-
sembargador federal Paulo Roberto de Olivei-
ra Lima, e vê todos os dias o seu trabalho ser 
reconhecido. “Eu gosto muito do meu traba-
lho, e só consegue fazer um bom trabalho 

Vinhos: paixão das horas vagas 
Eleonora Burgos é dentista do TRF5 há 13 
anos. Adora trabalhar no Núcleo de As-
sistência à Saúde (NAS), devido à estrutu-
ra que o Tribunal oferece aos seus servi-
dores que, aliás, segundo a dentista, “são 
pacientes diferenciados, que valorizam o 
seu trabalho”. O que Eleonora mais gosta 
de fazer nas horas vagas é estudar so-
bre vinhos - nas últimas férias, foi para o 
Chile com o marido visitar as vinícolas do 

quem gosta do que faz”, avalia Marcos. Hen-
rique Lopes, 25, compara o TRF5 com outros 
lugares onde já trabalhou. “A mudança é que 
aqui servimos autoridades. A atenção e a se-
riedade precisam ser redobradas”, acredita. 

Importância - O presidente do TRF5 iguala o 
ofício dos garçons ao dos árbitros de futebol. 
“Dizem dos árbitros que os bons não são no-
tados. Apitam discretamente e deslocam-se 
nas diagonais do campo para não interferir 
nas jogadas. Findo um jogo, se ninguém se 
lembra dos árbitros, é porque eles foram mui-
to bons. Assim também os garçons. Discre-
tos, movendo-se imperceptíveis entre meios 
tumultuados, mas indispensáveis para o apra-
zível desenvolvimento dos trabalhos. Se não 
estão, aí sim, fazem falta. É, ironicamente, na 
ausência que aparecem”, declara.

país. Tem dois filhos 
e um deles, Giovan-
na, já está seguindo 
os passos da mãe: 
vai começar o cur-
so de Odontologia 
da UFPE no próxi-
mo semestre. É uma 
profissional de saúde 
que adora estar bem 
informada: quando 
entra no carro, vai 
logo ligando a rádio na frequência da 
CBN ou da Nova Brasil FM.


