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Aniversariantes

TERÇA

TRF5 é o 

vocêV

Flúvio Amaral de Albuquerque e Melo
Subsecretaria de Apoio Especial
Josimar Jose Lopes da Silva
Gab. Des. Fed. Marcelo Navarro
Sídia Maria Porto Lima
Subsecretaria de Controle InternoDia do Engenheiro Florestal

ocê já tentou ano-
tar tudo o que uma 
pessoa diz, mas 

não conseguiu porque 
ela falava muito rápido? 
Se sim, que tal usar a a 
taquigrafia? A atividade 
é um sistema de escri-
ta abreviada, que usa 
símbolos (taquigramas) 
para representar um 
determinado som. E a 
taquigrafia é muito importante para o TRF5: 
o setor vinculado à Secretaria Judiciária, 
composto por 11 taquígrafos, um servidor 

de apoio e um apren-
diz, é responsável pela 
apuração dos votos 
proferidos oralmente 
em todas as sessões 
de julgamento que 
acontecem nas Turmas 
e no Pleno. 
De olho no relógio - 
O trabalho do taquí-
grafo necessita con-
centração, rapidez de 

raciocínio e sensibilidade. O revezamento 
entre os profissionais na captura taquigrá-
fica dos votos é feito a cada cinco minutos, 

Taquigrafia: a arte do registro através dos símbolos

O TRF5 sofreu, na tarde de ontem, uma queda de energia que atin-
giu todo o prédio. O problema foi externo: um fusível de um dos 
postes próximos ao Tribunal, pertencente à rede da Companhia 
Energética de Pernambuco (Celpe), “desarmou”, prejudicando a 
rede elétrica do TRF5. Os geradores do prédio foram ligados, e as-
sim permaneceram durante o tempo em que o problema persistiu, 
mas a pouca energia deixou  apenas um elevador funcionando, o 
que provocou a formação de filas. Alguns setores tiveram a rotina 
alterada, entretanto, segundo o diretor da Subsecretaria de Tec-
nologia da Informação, Arnaldo Pereira Leite, não houve nenhum 
dano ao sistema de dados e computadores desta Corte.

TRF5 fica quase quatro horas 
sem energia elétrica

O CNJ realiza, hoje, em Brasília, reunião 
com o comitê gestor do Movimento Na-
cional pela Conciliação, para definir as di-
retrizes para a próxima Semana Nacional 
de Conciliação, que acontecerá de 28/11 a 
3/12. A reunião visa avaliar, nos Estados, o 
cumprimento da  Resolução 125 do Con-
selho. A determinação é que todos os tri-
bunais brasileiros criem centrais e núcleos 
de conciliação de processos. Desde março, 
uma equipe de juízes designada pelo CNJ 
percorre o País para verificar se a determi-
nação está sendo cumprida. 

no Pleno, e a cada 10, nas Turmas. Em 
seguida, é feita a digitação do que 
foi apanhado nas sessões, revisão 
dos textos e conferência das decisões 
com a secretaria das Turmas e do Ple-
no. Por fim, as notas taquigráficas são 
disponibilizadas na intranet do Tribu-
nal. Juramentado, o taquígrafo tem fé 
pública e suas notas têm valor documental. 
Kátia Salvatori, a mais antiga taquígrafa do 
TRF5,  dá as dicas sobre a profissão: “O se-
gredo é a velocidade na escrita e a boa me-
mória”. Já a supervisora do setor, Yza Cortez, 
diz que o principal para o trabalho acontecer 
sem problemas é a harmonia.

Conciliação é tema de 
reunião no CNJ

Um servidor 
com sorriso 
largo e uma 
leveza que pou-
cos possuem: 
esse é o bacha-
rel em direito e 
jornalista Wol-
ney Mororó ou 
Penkinha, para 
os amigos, que 
está no TRF5 
desde 2000. 
Lotado inicialmente no gabinete do de-
sembargador José Batista, faz parte do 
quadro da Comunicação Social há quatro 
anos e meio. Sua mais recente conquista 
foi obter nota máxima no seu trabalho 
de conclusão do curso em jornalismo, o 
documentário “Ascenso Ferreira: Menes-
trel do Povo”. Tem várias paixões na vida, 
entre elas a música. Sempre se reúne com 
os amigos para cantar e tocar seu djembê 
(instrumento percussivo). Além da música, 
as palavras. Wolney publicou “Soletran-
do” (2004) e “Causos e crônicas” (2008). 
Perguntado sobre o TRF5, fala com sere-
nidade e satisfação: “O Tribunal signifi-
cou estabilidade, é um bom ambiente de 
trabalho e um local onde fiz bons amigos”.

Novo jornalista


