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Judicialização da Saúde em pauta

Exposição reúne telas e fotografias
de Outubro

TERÇA

Aniversariantes

Show de Talentos

O presidente do TRF5, desembar-
gador federal Manoel Erhardt, re-
cebeu, na tarde de ontem, a visita 
do presidente do Comitê Estadual 
de Saúde de Pernambuco, o de-
sembargador Evandro Magalhães 
Melo, do Tribunal de Justiça de 

s amigos da sabe-
doria ou filósofos do 

Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região – TRF5 
se reuniram, na tarde de 
ontem (22), na Sala Ca-
pibaribe, para conferir a 
palestra “A filosofia por 
trás dos filmes”, proferida 
pelo instrutor da Escola 
de Filosofia Nova Acró-
pole, Robson Fróes. A iniciativa fez 
parte da programação comemorati-
va do Mês do Servidor. O presidente 
do TRF5, desembargador federal 
Manoel Erhardt, abriu o evento, res-
saltando o carinho com a progra-
mação. “Este ano procuramos trazer 
para o Dia do Servidor novos temas 

Pernambuco (TJPE). O objetivo do 
Comitê é dar ao magistrado funda-
mentos científicos para decidir em 
matérias que tratam da concessão 
de medicamentos ou tratamento 
médico pela via judicial. Participa-
ram da visita o coordenador dos 

e campos de conhecimento que 
sejam importantes para todos os 
aspectos de nossas vidas. Precisa-
mos de filosofia e de todas as fon-
tes que vão nos ajudar a descobrir 
o sentido da vida e nos auxiliar, não 
só profissionalmente, mas em to-
dos os campos da nossa existência”, 

lembrou o desembargador. 
A apresentação do coral da 
Academia de Artes Lalu, sob 
a regência de Suedo Fer-
nandes da Silva, encerrou a 
programação, apresentando 
músicas de filmes famosos.
Filosofia – O palestrante 
escolheu usar filmes para 
separar o uso acadêmico 
da filosofia de sua aplicação 

para o dia a dia das pessoas. “Filo-
sofia não é um exercício intelectual. 
Não é simplesmente algo para se 
conversar em uma mesa de bar. É 
um exercício prático que pode fazer 
diferença na vida das pessoas. Filo-
sofia significa busca interior”, pon-
tuou o instrutor. 

Juizados Especiais Federais, de-
sembargador federal Élio Siqueira, 
a juíza federal auxiliar da Presi-
dência, Joana Carolina Lins Pe-
reira, o diretor do Foro da Seção 
Judiciária de Pernambuco (SJPE), 
juiz federal Frederico Azevedo, 

Filosofia do cotidiano nas 
comemorações do Mês do Servidor

e o juiz federal Rodrigo Coelho 
Araújo (SJPE), que representa o 
TRF5 no Comitê. Ao se despedir, o 
desembargador Magalhães entre-
gou a Erhardt publicação do TJPE 
contendo o “Inventário do acervo 
museológico dos bens móveis”. 

Os interessados em se apre-
sentar no Show de Talentos do 
TRF5 terão até o dia de hoje 
(23) para realizar sua inscrição, 
no Núcleo de Gestão Docu-
mental, na Ampliação do Tri-
bunal. O evento será realizado 
na próxima quinta (25), a partir 
das 17h, no estacionamento, pró-
ximo ao bicicletário, e faz parte da 
programação em comemoração 
ao Mês do Servidor. Em clima de 
happy hour, food trucks venderão 
petiscos, hambúrgueres, cervejas 
e refrigerantes, além de doces. 
A programação também conta-
rá com o DJ Nando e o grupo de 
forró Regente Joaquim, que tem 
entre seus integrantes o servidor 
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Um olhar sobre os bairros Poço 
da Panela e do Recife; a intera-
ção das pessoas com a nature-
za; paisagens urbanas e rurais. 
Esses são alguns temas enqua-
drados pelas lentes dos nossos 
colegas nas horas de folga do 
TRF5, expostos em fotografias 
que estão no hall do edifício-
-sede do TRF5. A mostra, inti-
tulada “A arte após o labor”, tam-
bém reúne telas. O talento dos 

servidores nas artes visuais pode 
ser conferido até o dia 31/10.

da Subsecretaria de Controle Inter-
no do TRF5, Geraldo Ferreira. Para 
quem for beber cerveja, um alerta: 
não dirija e se divirta!


