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“A medida do amor é amar sem medida.” Vitor Hugo 

““. Pitágoras. 

HOMENAGEM AO AMIGO DE 

TRABALHO 
 

 

 

 

 

“Sempre há um amanhã e a vida nos dá sempre 

mais uma oportunidade para fazermos as coisas 

bem, e temos que aproveitar cada oportunidade. 

Por isso sabemos que você que tem que ir, mas 

ficaremos aqui torcendo pelo seu sucesso hoje 

e sempre.” 

Esta é uma das frases do texto lido pela Michela 

em nome de todos os colegas da Justiça 

Federal, no dia 14 de junho, em homenagem ao 

servidor recém-aposentado Francisco Costa de  

Lima, o “LIMA”, pelos serviços prestados à 

Justiça Federal como Agente de Segurança 

dentro dos seus 40 anos de dedicação ao 

serviço público. 

A confraternização foi prestigiada por um 

grande número de servidores e pelos 

Magistrados da Seccional. 

O Juiz Federal Régis de Souza Araújo, Diretor 

do Foro em exercício, enfatizou a dedicação do 

Lima a ponto de negligenciar sua saúde. O Juiz 

Federal da 3ª Vara, Jair Araújo Facundes, disse 

ser o Lima o retrato da Justiça Federal do Acre, 

por ser um dos servidores mais antigos. Os 

Juízes Federais Gleuso de Almeida França e 

Náiber agradeceram a ótima recepção recebida 

do Lima, quando da sua chegada ao Acre.  

Lima também foi homenageado pelo seu colega 

Wanderley, em nome de todos os Agentes, e 

pelos servidores Josoé, Diretor da Secad, 

Sebastião Farias, do JEF, e George Cruijff, 

Oficial de Justiça, o qual lembrou dos vários 

mandados que eles executaram juntos. 

Wanderley ainda presenteou o Lima com um 

porta-retrato com foto dos colegas da Justiça 

Federal, como lembrança de todos que o 

homenagearam. 

Outros colegas aposentados também vieram 

prestar sua homenagem, Modesto, Laesio, Ivete 

Jane e Ambrósio, este recordou a chegada do 

Lima na Justiça Federal. Os cinco posaram 

juntos para uma foto histórica. 
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