
Jornal Mural diário produzido pela Divisão de Comunicação Social 
Redação: Christine Matos, Josie Marja, Wolney Mororó, 
Helen Martins e Hudson Ramos  
Jornalista responsável: Isabelle Câmara - DRT/PE 2528 

Edição nº 2451
www.trf5.jus.br

comunicacaosocial@trf5.jus.br
Fotos:  Juliana Galvão e 

Cleyton Silva

Servidores participam de curso sobre elaboração de relatórios e pareceres

Elevadores

Turmas

+ Leia mais: www.trf5.jus.br

A

de Setembro5
SEXTA

Maria Rejane Delgado Nunes de Alencar
Subsecretaria de Recursos
Ramayano Francisco da Silva
Subsecretaria de Administração Predial
Milton Antônio Gomes
INTERFORT

Sábado, dia 6 de setembro
Adilson Bezerra da Silva
INTERFORT
Severino de Lira Souza
INTERFORT

Domingo, dia 7 de setembro
Evandro Luiz da Silva
Seção de Telefonia
Elineide de Alcântara
SOSERVI

Aniversariantes

Aposentadoria de Francisco Queiroz: 
Primeira Turma fecha ciclo de homenagens

Primeira Turma do Tri-
bunal Regional Federal 
da 5ª Região - TRF5 

também entrou no clima de 
despedidas do desembar-
gador federal emérito Fran-
cisco Queiroz. Ontem (4/09), 
pela manhã, os integrantes 
do colegiado, do qual Quei-
roz fez parte por sete anos, 
começaram as homenagens 
com a exibição de um ví-
deo, que conta um pouco 
da trajetória do desembargador 
na magistratura federal. Entre os 
que falaram, os desembargadores 
federais Manoel Erhardt e  José 
Maria Lucena (decano da Turma);  
a diretora da Divisão da Primeira 

Turma, Andréa Carvalho de Mello 
Rêgo; o advogado Paulo Cesar An-
drade Siqueira, que foi seu aluno; 
e o procurador Alex Amorim de 
Miranda, da Procuradoria Regional 
da República da 5ª Região.

Elogios - Durante a sessão, 
as palavras mais usadas 
para definir o magistrado 
foram competência, serie-
dade, honradez e coerência. 
Francisco Queiroz agrade-
ceu, alertando não ter pre-
parado discursos: “quando 
se está entre amigos e fa-
mília não se escreve textos, 
o sentimento brota com 
naturalidade”. Ele fez uma 
retrospectiva da sua atua-

ção no TRF5 e disse que partia feliz 
pelos amigos que fez e, ao mesmo 
tempo, triste, por deixá-los. “Senti-
rei falta de julgar, mas, muito mais, 
da Turma e do gabinete”, finalizou.

Servidores do TRF5 e das Seções 
Judiciárias vinculadas ao Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região – 
TRF5 participaram, ontem (4/09), 
na Esmafe/PE, da segunda turma 
do curso “Elaboração de Relató-
rios e Pareceres para Órgãos Pú-
blicos”. Ministrada pelo professor 
José Paulo Moreira, pós-gradua-

do em Comunicação Empresarial, 
a capacitação tem como objetivo 
principal ajudar os servidores a co-
nhecer novas técnicas redacionais, 
visando a atender plenamente às 
necessidades informacionais do 
leitor, quanto à clareza e à prati-
cidade das informações a serem 
prestadas. Para a diretora do Nú-

cleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos (NDRH), 
Soraya Portugal, esta é uma 
oportunidade dos servido-
res aprimorarem os seus 
conhecimentos, através dos 
exercícios práticos e diálo-
gos realizados durante os 
dois dias de curso.

O Núcleo de Operações Técni-
cas da Subsecretaria de Infraes-
trutura e Administração Predial 
(SIAP) do TRF5 informa que es-
tão sendo substituídos os cabos 
de tração dos elevadores nº 04 
e 06, que atendem ao edifício-
-sede. De acordo com a SIAP, as 
ações fazem parte do progra-
ma de manutenção preventiva.  
Hoje, será concluído o reparo no 
elevador nº 04 (mais próximo ao 
acesso à escada). De segunda a 
sexta-feira da próxima semana, 
a intervenção acontecerá no 
elevador nº 06 (o primeiro do 
lado direito de quem entra no 
prédio). Segundo o Diretor do 
Núcleo de Operações Técnicas 
da SIAP, Pedro Alexandre Bezer-
ra, a troca dos cabos proporcio-
nará ainda mais segurança aos 
usuários dos equipamentos.

As Divisões da Segunda e Quarta 
Turmas informam que na próxima 
terça-feira, dia 9/09, não haverá 
sessão ordinária de julgamento, 
em virtude da posse do desembar-
gador federal Luiz Alberto Gurgel 
de Faria no cargo de ministro do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ). 
Composta pelos desembargadores 
federais Vladimir Souza Carvalho 
(presidente), Fernando Braga e 
Paulo Machado Cordeiro (convo-
cado), a Segunda Turma voltará a 
se reunir na terça-feira, dia 16/09. 
Já a Quarta Turma, composta pelos 
desembargadores Rogério Fialho 
(presidente), Lázaro Guimarães e 
Ivan Lira (convocado), que sempre 
se reúne as terças, fará, excepcio-
nalmente, a sessão de julgamento 
na quinta-feira, dia11, às 13h30, na 
sala das Turmas Norte.


