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Dia Mundial de Luta Contra a Aids 

Servidor finaliza Curso de Segurança e Proteção de Autoridades   

Marcos Netto ministra curso   

Edição especial do Criança Talento 
começa amanhã

Da esquerda para a direita:
Graça Barza, Joana Carolina,  

Pedro Henrique e Adriana Rocha

exposição Criança Talento, 
projeto do TRF5 que visa a 
estimular a produção artística 

dos filhos dos servidores e magis-
trados desta Corte, começa ama-
nhã (2/12), no hall de entrada do 
edifício-sede.  Mas quem quiser 
realizar inscrição, ainda dá tem-
po: basta levar, hoje (1), a tela da 
criança ao Núcleo de Cerimonial 
(15º andar) e preencher a inscri-
ção. A mostra faz parte das come-
morações dos 25 anos do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região 
– TRF5 e reúne telas com pinturas 
de crianças de 5 a 10 anos. A pro-
gramação do evento conta, ainda, 
com uma atividade no dia 4, às 

14h: recepção aos pintores-mirins 
e uma visita especial dos estu-
dantes do Colégio Santa Maria. 

As telas ficarão expostas até o dia 
12/12. 
Criança Talento - Iniciado em 
2006, o projeto, que acontece a 
cada dois anos, procura estimu-
lar nos filhos de magistrados e 
servidores o interesse na leitura, 
na escrita e na produção artística. 
Assim, o TRF5 oferece a oportuni-
dade das crianças serem prestigia-
das no local de trabalho dos pais 
e, em paralelo, colabora com o 
desenvolvimento cognitivo, cultu-
ral e social das crianças.  Ao longo 
do projeto, já foram publicadas 
três edições do livro Criança Talen-
to, com desenhos e pinturas dos 
‘filhos’ do TRF5. 

A epidemia de Aids continua a ser 
um dos grandes desafios para a 
saúde global. Hoje, 1º/12, multi-
plicam-se em todo o mundo as 
iniciativas destinadas a lembrar do 
alcance dessa pandemia. Segundo 
o relatório global sobre a epide-
mia de AIDS, lançado em julho 
deste ano pelo Programa das 
Nações Unidas sobre HIV/Aids 
(UNIAIDS), existe um total estima-
do de 35,5 milhões de pessoas vi-
vendo com HIV no mundo, sendo, 

aproximadamente, 5,4 milhões 
de jovens entre 10 e 24 anos e 19 
milhões de pessoas que portam o 
vírus e não sabem.  Embora a pes-
quisa científica venha evoluindo 
rapidamente e, a cada ano, surjam 
novas ferramentas para preven-
ção e tratamento, a situação ain-
da é grave; daí a importância de 
eliminar novas infecções e abolir 
a discriminação aos portadores, 
sem nunca desistirmos de zerar as 
mortes ligadas à doença.

O agente de segurança e 
transporte Paulo de Oliveira 
Nogueira Filho, lotado no ga-
binete da Corregedoria, par-
ticipou, nos meses de agosto 
e setembro, do Curso Espe-
cial de Segurança e Proteção 
de Autoridades, realizado 

pelo Corpo de Fuzileiros Navais, 
na Companhia de Polícia do Ba-
talhão Naval no Rio de Janeiro. 
Servindo ao Tribunal há mais de 
25 anos, Nogueira afirmou que 
esta é a primeira vez em toda a 
5ª Região que um agente realiza 
este curso. “Sinto-me honrado 

Hoje (1/12), o servidor Marcos 
Netto, assessor do desembargador 
federal Paulo Roberto de Oliveira 
Lima, inicia a segunda parte do 
Curso de Execução contra a Fa-
zenda Pública, na sede da Justiça 
Federal em Pernambuco (JFPE). 
Promovido pelo Centro de Treina-
mento de Recursos Humanos da 
JFPE, o curso é destinado a todos 
os servidores da Justiça Federal e 
será transmitido por videoconfe-
rência para as subseções judici-
árias de Pernambuco. A primeira 
parte foi ministrada no dia 24/11.

em ser o primeiro a partici-
par de tal feito”. Ministrado 
em 52 dias, o curso é, se-
gundo Paulo, referência em 
segurança, sendo utilizado, 
principalmente, na formação 
dos Agentes de Segurança 
de Embaixadas. 


