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Aniversariantes

QUARTA

O

Presidente do Tribunal entrega sala do SICOOB 

Mudança de 
endereço 

Nova mesa diretora do TRF5 toma 
posse hoje no Pleno

Tribunal se despede da presidência de Paulo Roberto 
Clécio Francisco dos Santos
 SOSERVI 
Mariana Rodrigues Rivas de Melo
 INFOX

A nova mesa diretora do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região – 
TRF5, composta pelos desembar-
gadores federais Francisco Wildo 
(presidente), Edilson Nobre (vice-
-presidente) e Francisco Barros 
Dias (corregedor regional), toma 
posse hoje, a partir das 17h, no 

auditório do Pleno. Logo pela ma-
nhã, às 10h, será celebrada uma 
missa em Ação de Graças, na Igre-
ja Nossa Senhora da Piedade, lo-
calizada na Rua Capitão Lima, s/n, 
no bairro de Santo Amaro, Recife. 
Os empossados administrarão o 
Tribunal no biênio 2013-2015.

O presidente do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5, de-
sembargador federal Paulo Rober-
to de Oliveira Lima, fez a entrega, 
na última segunda-feira (1/04), ao 
diretor presidente da Cooperativa 
de Economia e Crédito Mútuo dos 

Servidores do Poder Judiciário (SI-
COOB), Miguel Ferreira de Oliveira, 
da sala onde funcionará a filial da 
sociedade de crédito. “Hoje é um 
marco para o SICOOB, o dia em que 
recebemos esse espaço aqui neste 
Tribunal”, afirmou Miguel. Participa-

ram da entrega o diretor-geral, Marcos 
Netto, e o diretor da Subsecretaria de 
Desenvolvimento Institucional, Rogério 
Piquet. A unidade funcionará no térreo 
do TRF5, na área próxima aos bancos. 
A previsão é de que dentro de 40 dias 
a unidade comece o atendimento.

Os setores de Acompanhamento 
de Estágio de Nível Médio e Su-
perior e o Núcleo de Desenvol-
vimento de Recursos Humanos, 
que funcionavam no prédio da 
Esmafe5, estão em novo endereço. 
Desde segunda-feira (1º/04), eles 
passaram a atender na ampliação 
da sede do TRF5, junto à Subse-
cretaria de Pessoal. Em virtude da 
mudança, apenas o telefone do 
Setor de Estágio de Nível Médio 
está funcionando. Mais informa-
ções pelos ramais 9848 e 9897.

tom leve e 
descontraí-
do marcou 

as homenagens 
que magistrados 
e servidores fi-
zeram, na tarde 
de ontem, aos 
desembargadores 
federais Paulo Ro-
berto de Oliveira 
Lima (presidente), 
Rogério Fialho (vice-presidente) 
e Vladimir Carvalho (corregedor), 
que, nos últimos dois anos, esti-
veram à frente da administração 
do TRF5. A programação contou 
com a apresentação da Orquestra 
Criança Cidadã, seguida de dis-
cursos e a apresentação de um ví-
deo sobre a gestão. Após a apre-

sentação cultural, o diretor-geral, 
Marcos Netto, representando os 
servidores da Corte, iniciou os 
agradecimentos, lembrando que 
a competência, segurança, fran-
queza e transparência marcaram 
a gestão que hoje se encerra. Em 
seguida, o juiz federal Paulo Cor-
deiro falou em nome dos juízes 

de primeiro grau, referindo-se aos 
exemplos que o grande homem 
Paulo Roberto deixa para a Justiça 
brasileira. Os integrantes da Mesa 
Diretora que ora se despede da 
gestão também ganharam, cada 
um, uma escultura em alumínio, 
representando o prédio do TRF5.
Emoção - Em nome dos magis-
trados, o desembargador federal 
Marcelo Navarro citou as qua-
lidades profissionais e pessoais 
de cada um dos integrantes da 
Mesa Diretora. Marcelo Navarro 
lembrou o dia da posse de Paulo 
Roberto, em 2011, quando citou 
uma frase de Guimarães Rosa, 
“todo abismo é navegável a bar-
quinhos de papel”, para trazer o 
que de mais precioso existia em 
Paulo Roberto. “O barco chegou 

ao porto. E Paulo Roberto de-
monstrou ser tão bom adminis-
trador quanto é em atividades 
esportistas, músico, tocador de 
violino. Ele conseguiu encerrar a 
viagem. Uma das melhores ad-
ministrações que tivemos, conti-
nuando as administrações que o 
antecederam”. Agradecendo, Pau-
lo Roberto disse ser uma pessoa 
emotiva e confidenciou o receio 
de se emocionar. “Estou imensa-
mente feliz e sei que acaba aqui 
o exercício da minha presidência. 
Tenho a alegria de ter tanto a 
agradecer e nada a pedir, porque 
tudo já me foi concedido”, ressal-
tou. Ele finalizou dizendo ser 90% 
coração e estar à disposição de 
todos. ‘“Obrigado a todos, vocês 
têm um amigo aqui no Tribunal”.


