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Flashes olímpicos
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Homenagem marca abertura
da III Olimpíada
Nome do servidor Guilherme Mendes, da SJRN, falecido em julho deste ano, agora batiza torneio
e troféu de futebol society
A solenidade de abertura da IIII Olimpíada da Justiça Federal da 5ª Região,
realizada ontem (10), no Círculo Militar
do Recife, começou com uma homenagem ao servidor Guilherme Mendes, da
Seção Judiciária do Rio Grande do Norte,
falecido em julho passado, vítima
de câncer. Além de ser um servidor
dedicado, Guilherme também era
um dos atletas de maior destaque
da delegação de futebol society da
Justiça Federal no Rio Grande do
Norte (JFRN). Não à toa, agora o
torneio e o troféu de futebol society passam a se chamar “Guilherme
Mendes”.
Em seguida, o presidente do
TRF5, desembargador federal
Paulo Roberto de Oliveira Lima, e a
diretora de Foro da Seção Judiciária de Pernambuco, juíza federal
Joana Carolina Lins Pereira, deram
as boas vindas aos participantes.
“O grande motivo de se estar aqui
é a diversão. Mas, citando Louis
Pasteur, ‘seja qual for o resultado, com êxito ou sem êxito, que
cada um possa parar e dizer: fiz
o melhor que pude”, sugeriu a
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Guilherme Mendes, o homenageado

magistrada. O presidente do TRF5 fez
questão de ressaltar seu lado esportista,
lembrando que esta é a última edição do
evento em que participa na condição de
presidente. “A Olimpíada é o evento que
mais consegue reunir servidores de toda a

Justiça Federal na 5ª Região. Ano a ano, o
evento cresce em número de participantes.
Eu desejo que saiamos daqui mais amigos
do que chegamos”, revelou o presidente. O
acendimento da Pira Olímpica deu início à
disputa esportiva.
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Zoom olímpico >> Confira aqui os principais momentos da III Olimpíada
Primeiros
competidores
As equipes de vôlei masculino e
tênis de quadra do TRF5 e das seções
judiciárias de Pernambuco, Alagoas e
Rio Grande do Norte abriram, na tarde da sexta-feira, o ciclo de disputas
da III Olimpíada da JF5. No torneio
de vôlei, seis times disputaram
as vagas para a semifinal. Dentre
eles, quatros foram classificados:
Cosmos (TRF5), Pajuçara (SJAL),
Paraolimpica (SJPE) e América de
Natal (SJRN). A final foi bastante
disputada, ponto a ponto, repetindo a final do ano passado, onde a campeã foi América
de Natal. Mas, contrariando as previsões, este ano houve a “vingança” e a
equipe Cosmo conseguiu sair vitoriosa, com placar de 24x21.
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Tênis de
mesa
Das mais de 50 pessoas inscritas, cinco mulheres e
23 homens disputaram a medalha de ouro no campeonato de tênis de mesa. Entre as competidoras, Betina
Barroso e Nancy Freitas, ambas do TRF5, receberam o
2º e 3º lugares, respectivamente. A grande vencedora
foi Valdenice Alexandre da Silva, da SJPE, que conquistou a medalha de ouro. Na categoria masculina, o grande vencedor foi o presidente do TRF5, Paulo Roberto
de Oliveira Lima, enquanto o 2º lugar coube ao servidor
Daniel Olinto, da SJRN. Já o 3º ficou com o servidor
Felipe Cardoso, da SJPE.

“Questão de arte”
O presidente do TRF5, Paulo Roberto de Oliveira Lima, e o diretor-geral do Tribunal,
Marcos Netto, foram desclassificados no dominó já na primeira rodada. A dupla perdeu
por 6x3, mas sem lamentos. De acordo com o presidente, ele só ganha “quando é uma
questão de arte.”

TRF5 se consagra
na piscina
O TRF5 nesta edição da Olimpíada desbancou a Seção Judiciária da Paraíba (SJPB) em
número de medalhas de ouro nas competições da natação. Campeã do ano passado, a Paraíba ganhou somente no quesito
torcida. O 1º lugar ficou com o TRF5, com
nove medalhas de ouro; em 2º, a SJPE, com
seis ouros; e, em 3º, a SJAL, com cinco. Os
medalhistas de ouro deste ano foram dois
estagiários: Milena Araújo (SJPE), com cinco,
e Rafael Souto (TRF5), com três.

Elas mandam no jogo

Comunicação no pódio
Em meio ao trabalho durante a III Olimpíada, a Divisão de Comunicação Social (DCS) do TRF5
ganhou ontem sua primeira medalha no evento, com
as estagiárias Camila Pires
e Jéssica Ferreira. Elas
conquistaram a medalha
de bronze, ao derrotarem a
dupla formada pelos também estagiários Gustavo
Mourato e Gabrielle Teixeira, do gabinete do desembargador federal José Maria
Lucena. O torneio de dominó foi bastante disputado e
reuniu 50 duplas. Para Jéssica foi emocionante ganhar uma medalha
na Olimpíada . “Apesar da movimentação intensa, fiquei feliz com
a medalha porque sou viciada em dominó”. Na opinião de Camila
Pires, ter disputado o torneio com mais 49 duplas e ter ficado com o
terceiro lugar foi uma grande vitória. “O bronze tem sabor de ouro!”,
disse, eufórica.

Não foi dessa vez
Os primeiros a serem eliminados na competição de
dominó vieram da Seção Judiciária da Paraíba (SJPB):
Alexandre Aragão e Adauto Palitó. O servidor Alexandre informou ser esta a sua primeira participação no
evento, uma vez que ingressou nos quadros da SJPB
no segundo semestre deste ano, enquanto Adauto já
é um veterano no evento. Nesta edição, eles optaram
por competir apenas no totó e no dominó, no qual
perderam por 6x2. A delegação da SJPB é composta
por 70 servidores.

Só teve espaço para as mulheres no dominó. O primeiro, o segundo e o
terceiro lugares ficaram para duplas femininas. Outra curiosidade: todas de
Pernambuco. No topo do pódio, Karla Araújo e Aline Torres, do gabinete do
desembargador Francisco Barros Dias. A prata ficou para Amanda Tomasi e
Danielle Diniz, da 20ª Vara Federal de Salgueiro, enquanto o bronze ficou para
Camila Pires e Jéssica Ferreira, da Comunicação Social do TRF5.

Em busca do ouro
As competidoras Flávia Medeiros, Keyla Vieira e Lívia
Dantas vieram da Seção Judiciária de Alagoas para participar pela primeira vez das Olimpíadas da Justiça Federal
da 5ª Região. Lotadas na 11ª Vara da SJAL, em Santana
de Ipanema, elas se inscreveram em quase todas as modalidades. De acordo com Keyla, a meta é levar a medalha
para o interior. Já Flávia é um pouco mais competitiva: diz
que só vale se for a de ouro!

Preto e Branco
Ontem à tarde, participaram do xadrez, inicialmente, 11
jogadores do TRF5 e das seções judiciárias de Pernambuco,
Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas. Ao longo da tarde,
dois precisaram deixar a mesa para competir em outras modalidades. Quem levou o ouro, marcando quatro pontos nas
cinco rodadas, foi o servidor da SJPE João Carlos Zirpoli. O
vencedor do ano passado, Eládio Neto, ficou com a medalha
de prata. Já o novato Ayrton Luís, com o bronze.

Sinuca tem um novo campeão
O servidor do TRF5 Renato Dantas é o novo campeão de sinuca da III Olimpíada da Justiça Federal. A grande surpresa da competição este ano foi a derrota
de Ricardo Bowman, servidor do TRF5, para Ternísio Simões, da SJAL. Bowman,
que foi bicampeão na modalidade nos anos de 2009 e 2010 e não competiu ano
passado, era o grande favorito à conquista do tricampeonato. A final foi muito
equilibrada com a derrota de Ternísio para Renato, por suicídio, na disputa pela
bola sete (última bola numerada). Antonio Giordano, servidor do TRF5, ficou com
o 3º lugar. “A emoção é muito, mas muito grande, pois a gente já esperava que
Ricardo Bowman fosse campeão. Mas ele tropeçou na semifinal e eu tive a sorte,
numa grande partida, em que o placar estava um a um, na disputa da melhor de
três, a gente ganhar na última bola. Eu não esperava, mas estou satisfeitíssimo.
Muito feliz!”, revelou Renato.

