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“Amar não é olhar um para o outro, é olhar juntos na mesma direção.” Antoine de Saint-Exupéry 

Saudades, muitas saudades 

 

Saudades do nosso amigo e colega Jair Vieira da Silva, 

muito querido e estimado por todos.  Natural de São Paulo, 

nascido em 1971, Jair ingressou na Justiça Federal em 

30/06/1997, no cargo de Técnico Judiciário. Foi lotado, 

inicialmente, na 2ª Vara e, posteriormente, nas Seções de 

Protocolo Administrativo, Serviços Gerais, Compras e, por 

último, na Seção de Material, onde era Supervisor. 

Estava afastado do serviço desde outubro de 2012 para 

tratamento de saúde, vindo a falecer no dia 18 deste mês, 

em São Paulo, onde foi sepultado. Sua família, que mora 

naquela cidade, cuidou dele com todo carinho e amor 

nestes últimos meses e, após sua morte, fez a doação das 

suas córneas.  

Servidor dedicado, zeloso e muito preocupado com a 

qualidade do seu trabalho, Jair recebeu diversos elogios 

por seu desempenho. Ana Márcia, do Controle Interno, 

lembra: “Em 2012, durante seus trabalhos, a equipe de 

Auditoria Operacional do TRF-1 enfatizou que a nossa 

Seccional era a que possuía o melhor controle de estoque 

de toda a 1ª Região. Na oportunidade, nosso colega Jair 

recebeu elogios da equipe.” 

Aparentemente tímido e reservado, Jair tinha bom-humor e 

companheirismo. “Responsável e preocupado com o 

serviço, o Jair não deixava de visitar os colegas das salas 

mais próximas à sua sempre quando chegava, pela 

manhã, e depois do almoço. Contava algo interessante, às 

vezes uma piada e dava uma gargalhada gostosa.” – disse 

Baima, da SEDER. “Vamos trabalhar, vamos trabalhar!” 

“Ah... a vida com um AUDI...” – falou para o Carlos 

Gouveia, da SECAM. “Só devia receber salário quem 

trabalhasse muito!” – lembra Jorgeci, da SECAM. 

Era uma pessoa de hábitos simples, “Adorava carne 

moída. Quando íamos almoçar, ele enchia o prato de 

carne moída e feijão, às vezes ainda repetia” – lembra 

Vânia da SEAPA/SECAD. 

GALERIA DE FOTOS

 
 
Gerência de projetos - nov 2010 

 

 

Brigada de incêndio - ago 2010 

 

Aniversariantes - ago 2010 

“Até aqui viajamos juntos.  
Passaram vilas e cidades, cachoeiras e rios, bosques e florestas...  
Não faltaram os grandes obstáculos.  
Freqüentes foram as cercas, ajudando a transpor abismos...  
As subidas e descidas foram realidade sempre presente.  
Juntos, percorremos retas, nos apoiamos nas curvas, descobrimos 
cidades...  
Chegou o momento de cada um seguir viagem sozinho...  
Que as experiências compartilhadas no percurso até aqui sejam a 
alavanca para  
alcançarmos a alegria de chegar ao destino projetado.  
A nossa saudade e a nossa esperança de um reencontro aos que, por 
vários  
motivos, nos deixaram, seguindo outros caminhos...” 
Autor desconhecido. 


