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TRF5 inicia instalação de portas com detectores de metal

Palestra Posse
de Dezembro

QUARTA

Segurança

Aniversariantes

Exposição

radicionalmente reali-
zada no último dia do 

ano, a 94º Corrida Inter-
nacional de São Silvestre 
contará com dois servido-
res do TRF5. José Pedro de 
Albuquerque, lotado no 
gabinete do desembargador 
Paulo Machado Cordeiro, e 
Carolina Lucena Medeiros, 
servidora do gabinete do 
desembargador Leonardo 
Carvalho, disputarão o per-
curso de 15 km realizado na cidade 
de São Paulo. Os corredores fazem 
parte do grupo Acorja (Amigos Cor-
redores da Jaqueira) e treinam, em 
média, cinco dias na semana, sendo 
dois dias de musculação e três dias 

Servidores do TRF5 participam da 94º 
Corrida de São Silvestre

de corrida pelas ruas. Com viagem 
marcada para o dia 28 deste mês, 
José Pedro fará sua segunda partici-
pação na São Silvestre e tem como 
objetivo diminuir o tempo realizado 
na edição anterior, que foi de 1h 
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Estão sendo instalados, desde 
a última sexta-feira (10), equi-
pamentos com detectores de 
metais na entrada do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região 
– TRF5. Serão duas portas gi-

ratórias com travamento auto-
mático. A medida tem o objetivo 
de aperfeiçoar a segurança ofe-
recida a magistrados, servidores 
e cidadãos que frequentam as 
dependências do Tribunal. Os 

14min e 54s. Já Carolina, após 
bastante incentivo do amigo, 
vai para conhecer a competi-
ção e sentir o clima de confra-
ternização que une o esporte 
às festas de fim de ano. 
Família na torcida - Vete-
ranos em corridas pelo país, 
os servidores contarão com 
o apoio especial da família 
durante a competição. José 
Pedro terá o estímulo da 
esposa Carla Simone e do 

filho Gabriel Sá. Já Carolina contará 
com o incentivo de mais de cinco 
familiares, que farão coro para que 
a corredora obtenha o melhor re-
sultado possível na São Silvestre, a 
corrida mais famosa do país.

equipamentos entrarão em fun-
cionamento a partir de regula-
mentação expedida pelo TRF5. A 
expectativa é de que já estejam 
em operação no início do próxi-
mo ano.

O presidente do TRF5, desem-
bargador federal Manoel Erhardt, 
prestigiou, ontem (11), a posse 
do ministro José Mucio Monteiro 
como presidente do Tribunal de 
Contas da União (TCU), em Brasí-
lia. Durante a solenidade, também 
ocorreu a posse da vice-presidente 
do TCU, Ana Arraes.

Materiais que iriam para o lixo se 
transformam em arte pelas mãos 
dos pacientes do Setor de Onco-
logia do Hospital Oswaldo Cruz. 
O grupo estará no TRF5, hoje (12), 
das 9h às 17h, para expor os pro-
dutos confeccionados com objetos 
recicláveis. Toda a renda obtida 
com a venda dos objetos será re-
vertida em benefício das pessoas 
em tratamento contra o câncer. A 
ação faz parte da Campanha “De-
zembro Laranja”, promovida pelo 
Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS), que visa a combater o cân-
cer de pele. Quem quiser contri-
buir com os artesãos, pode entre-
gar no NAS peças como bijuterias 
quebradas, relógios, cápsulas de 
café usadas, além de outros, para 
ajudar na produção dos artesãos. 
Em contrapartida, o Núcleo distri-
buirá amostras de filtro solar.

Poderá o conhecimento cien-
tífico contribuir para a tomada 
de decisões judiciais em uma 
época tomada pelo subjetivis-
mo? A pós-doutora e professora 
Marcela da Silva Varejão preten-
de discutir o tema na palestra 
“Evidência e Razão: a importân-
cia da ciência hoje”. O evento, 
que será aberto a todos que 
integram o Tribunal, acontece 
na quinta-feira (13), às 16h, na 
Esmafe. Em sua conferência, a 
professora planeja explorar os 
aspectos éticos do papel dos 
magistrados em suas relações 
com a sociedade.


