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Esportes em
família

Dois
em um

O servidor Carlos Eduardo Bradley,
do TRF5, estava em família: levou a
filhinha Lara, de 1 ano e 9 meses, e a
esposa Vanessa Victor, que trabalha
no Juizado Especial Federal em Pernambuco, para participar do passeio
ciclístico e das modalidades tênis de
mesa e totó. Ele não ganhou medalha, mas provou que família unida até
no esporte faz um bem danado. Família unida também foi a do juiz federal
Jorge André. Enquanto ele corria,
esposa e filha o acompanhavam de
bike. E na sexta-feira, também, no
momento em que ele suava a camisa
na quadra de tênis, a esposa torcia da
arquibancada.

Torneio de Queimado
encerra III Olimpíada
A tarde estava quente, mas o clima na
quadra do jogo de queimado estava mais
caloroso ainda, onde as equipes “Pode vir
quente que eu estou fervendo”, do TRF5, e
“Exequentes desajuizadas”, da SJPE, disputavam o último jogo da III Olimpíada da
Justiça Federal da 5ª Região. A modalidade
contou com apenas duas equipes inscritas, por isso a partida transcorreu com
muita tranquilidade. Com um placar apertado, a equipe do TRF5 ficou com o ouro,
ao vencer o jogo por 10X8. A equipe,
formada, em sua maioria, por servidoras e
estagiárias do gabinete do desembargador
federal Barros Dias, disse que veio prepa-
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rada para ganhar e que o “Gabinete não
aceitaria outra medalha que não fosse a de
ouro”. Na opinião da servidora Orgimary
Nóbrega, o número de equipes participantes não diminuiu o estímulo do grupo. “Se
fossem 10 equipes, teríamos vencido do
mesmo jeito. No ano que vem, estaremos
aqui para conquistar o bicampeonato!”.
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Boletim especial da III Olimpíada da Justiça Federal da 5ª Região

Uma pessoa e duas
funções:
Geraldo
Alves,
gerente do
projeto da
Olimpíada da 5ª
Região e
atleta. Ao
mesmo tempo em que ajusta detalhes
de uma partida de dominó, resolve
um problema com o acesso à internet,
distribui camisas e desfaz um possível
problema no campo de futebol society, ele nada e corre. Organizador do
evento desde que o Tribunal assumiu
sua realização, Geraldo vê a Olimpíada
como um projeto que tem o objetivo
de integrar e proporcionar satisfação
às pessoas que atuam na Justiça
Federal. “É cansativo e trabalhoso.
Para este ano, fizemos planejamentos
desde abril, mas ainda podíamos iniciar
antes. Todo ano ajustamos algo e, aos
poucos, vamos melhorando. O evento
traz bem-estar e saúde, e gente feliz
trabalha melhor, com mais motivação”,
admite. Seu lado atleta também não
fica de fora. “Prefiro esportes individuais, mas, como organizador, não consigo me concentrar 100% no esporte”.
Apesar da confissão, Geraldo não fez
feio na corrida, ganhando o 1º lugar da
categoria 10km, masculina de 36 a 46
anos, e o ouro geral dos servidores.
Conseguiu também duas medalhas de
prata na natação, nos 25 metros costa
e no revezamento.
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Corrida abre último dia da
Olimpíada da JF 5ª Região
Mais de 60 atletas paticiparam da modalidade. Além dos corredores, manhã do domingo reuniu praticantes de
caminhada e adeptos do ciclismo
O último dia da III Olimpíada da Justiça
Federal da 5ª Região começou com o aquecimento dos atletas das corridas de 5km
e 10km e dos participantes da caminhada
e do passeio ciclístico. O primeiro grupo a
ganhar as ruas foi o dos ciclistas. A corrida
dos 5km e 10km contou com a participação
de cerca de 60 atletas, entre servidores,
estagiários, familiares e convidados, como
Nildo da Cunha, 64 anos, trazido pelo filho,
Ricardo Cunha, servidor da SJPE. Os dois

fazem parte do grupo Praticantes Intensivos de Corrida (PIC), que trouxe seis integrantes para a III Olimpíada da 5ª Região.
Dedicatória – O primeiro colocado na
categoria acima de 45 anos, da corrida de
5km, Augusto César de Lima (SJRN), fez
uma homenagem a Guilherme Mendes,
falecido em julho passado e homenageado
pela terceira edição da Olimpíada. Augusto
também levou a primeira colocação no ano
passado e, este ano, fez questão de dedicar

a vitória a Guilherme. “Dedico cada gota
de suor, de dor, de momentos de preguiça
que deixamos de lado para estar aqui, para
homenagear Guilherme Mendes.Ele era um
exemplo de amigo e companheiro. Todos
nós, da Seção Judiciária do Rio Grande do
Norte, ganhando medalha ou não, dedicamos essa participação a ele.Tenho certeza
de que ele está torcendo por nós. Ele
também era um exemplo de atleta”, falou,
emocionado.

2

Zoom olímpico >> Confira os principais momentos da III Olimpíada
Preparar, apontar, fôlego!
As mulheres fizeram bonito na corrida
de 10km. Vanessa Ramos e Eneida
Delgado, ambas do TRF5, ainda tinham
energia para correr mais 10km. Elas
chegaram em primeiro e segundo lugares, respectivamente. Eneida disse que
corre de três a quatro vezes por semana
e já participa de corridas no Recife, a
exemplo da Corrida das Pontes. Ela
comemorou ao terminar a prova com
fôlego. Na prova de 5km, faixa etária
de 18 a 35, duas representantes da
Seção Judiciária de Alagoas chegaram
ao pódio: Keyla Vieira de Albuquerque
(ouro) e Fabrícia Pedroza (prata). Já na
categoria dos 36 aos 46, foram ouro, prata
e bronze, respectivamente, Geórgia Paixão
(SJPE), Nathiene Alencar (TRF5) e Sheila
Lima (SJPB).
Ala masculina - Na disputa da corrida de
10km, a medalha de ouro, na categoria de
36 a 46, ficou com Geraldo Alves, a prata,
com Laureano Montarroyos, ambos do
TRF5; e o bronze com José Airton Ferreira

SJPB leva
ouro no
tênis
Depois de três
dias de jogos e
partidas acirradas,
Sebastião Paiva, da
SJPB conquistou
a medalha de ouro
no tênis, ficando
com o título de
bicampeão. “Gosto de esportes e tênis é
o meu favorito. Jogar com o presidente é
uma honra. Acho a iniciativa das olimpíadas excelente e espero estar aqui ano que

vem”, planejou Sebastião. O segundo lugar
ficou para o presidente do TRF5, Paulo
Roberto de Oliveira Lima, que contou com
uma torcida atenta e especial: o diretor-

-geral, Marcos Netto, as servidoras da
Presidência, Nancy Freitas, Lúcia Fellows e
Consuelo Dutra, e a chefe do seu gabinete,
Laíza Valença.

Disputa acirrada pelo bronze
dos Santos, da SJPE. Na categoria 18 a 35,
a medalha de ouro foi para o competidor
da SJPE, Jefferson Oliveira. Ainda nos
10km, acima de 47 anos, o ouro ficou para
Antônio Carlos da Conceição, da SJSE, e a
prata com João José de Morais, da SJPE.
No percurso de 5km, na faixa etária 18 a
35, Felipe Costa Pontes ficou com o ouro e
Ayro Luiz dos Santos, com a prata. Na ca-

tegoria de 36 a 46, Ricardo César Almeida
da Silva (TRF5) ficou com o ouro, Adilson
Ferreira Lima (TRF5) com a prata, e Jorge
André Mendonça (SJPE) com o bronze. E,
por fim, acima de 45 anos, os vencedores
foram Augusto César de Lima (SJRN),
com o ouro; José Pedro de Albuquerque
(TRF5), com a prata, e Mário Borges
(SJPE), com o bronze.

Animação e barulho no vôlei
O time construído pela fusão
dos grupos “Agravo retido” e
“Corre que o bicho vai pegar”, do
TRF5, juntou as forças e derrotou
as “Exequentes desajuizadas”,
da SJPE, e, logo em seguida, as
“justiceiras”, de Alagoas. A competição aconteceu pela manhã
de ontem e, apesar de rápida, a

animação das jogadoras fez barulho na
quadra poliesportiva do Círculo Militar.
Do time vencedor, composto por duas
servidoras e quatro estagiárias, a estudante Mirella Leal declarou que, para além da
animação de conquistar a 1ª colocação, o
mais importante é participar das Olimpíadas. “Além de ser um habito saudável, nós
fazemos amizades”, afirma.

Anjos da III Olimpíada
Este ano, a organização da Olimpíada
contou com um apoio todo especial: a de
sete voluntários, servidores e estagiários
do TRF5 que, junto com Geraldo, cuidaram
para que o evento desse certo. Essa ajuda
valiosa se fez presente antes do evento,
na parte administrativa, na construção
do portal das olimpíadas na intranet e no
contato com alguns fornecedores; durante,
coordenando atividades como limpeza,
entrega de medalhas, distribuição de ca-
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misas; e depois,
no desmonte
dos equipamentos na tarde do
domingo. Para
Gerado Alves,
os voluntários
são “sinal de
tranquilidade, apoio e força. Sem eles, eu
era um corpo sem membros. Eles foram
meu braço direito, esquerdo e, muitas ve-

zes, até meu cérebro”,
elogiou. O Comitê
Olímpico e os participantes da III Olimpíada
da Justiça Federal da
5ª Região agradecem
a disponibilidade de
Adna Bandeira, Cristina Pinheiro, Inalda Vila Nova, Jorge Fieza,
Rogério Piquet, Sandra Freitas e Wanessa
Paiva.

José Irineu Macedo (SJRN) e Paulo
Belisário (SJPE) disputaram o bronze ponto
a ponto. Foi uma partida dura, bastante
equilibrada. Mas quem venceu o duelo
foi José Irineu. “Passei cinco meses me
preparando.Perdi, inclusive, 7kg para entrar

nessa disputa com chances de medalha.
Treinei diariamente. Sabia que ele ia me
dar trabalho. Ontem fiquei estudando os
adversários, observando os pontos fracos”,
revelou o medalhista de bronze, que ganhou
nove games, contra seis de Paulo Belisário.

Alagoanos levam o título no futebol society master
A equipe “Dinos da Justiça”, da Seção
Judiciária de Alagoas, sagrou-se campeã
de futebol society, na modalidade Master
(acima de 40 anos), ao vencer o time do
“Bar Sem Lona”, formado por atletas do
TRF5, pelo placar de 1x0, feito com gol
contra de Stenio. A equipe campeã venceu
o time “Abóboras Verdes”, da SJRN, pelo
escore de 3x0, em sua primeira partida. O
“Bar sem Lona” venceu a equipe do “Via-

gra Futebol Clube”, da Paraíba, por 2x0
para chegar à final. Os Abóboras chegaram
em 3º lugar na competição, ao superarem
os paraibanos em 1x0. Os destaques da
competição foram o goleiro da equipe
Dinos, Robson Araújo, da 4ª Vara Federal
de Alagoas, que não levou nenhum gol, e
Wanderlon Barbosa, artilheiro da competição e integrante do mesmo plantel, que
assinalou três gols na partida de estreia.

Paraíba se destaca no society adulto
Os servidores da Paraíba
mostraram que,
em matéria de
futebol society
para menores
de 40 anos,
precisam ser
consultados. A
final da modalidade society
adulto foi realizada
entre as equipes de João Pessoa e Cam-

pina Grande,
com direito a
toda rivalidade
que envolve as
duas cidades,
saindo vencedora a equipe
campineira. Os
“Vermelhos”
emplacaram
uma goleada
de 3x0 nos
adversários, com três gols de Wescley, da

Subseção Judiciária de Guarabira (PB).
Esse era, exatamente, o placar que a equipe vencedora precisava fazer para superar
os adversários em saldo de gols, em um
triangular final que contou, ainda, com
os bravos sertanejos de Serra Talhada. O
artilheiro da competição foi Valério, da esquadra de João Pessoa, com quatro tentos
numa só partida. O destaque no gol ficou
por conta de Airon, chefe do setor de malote do TRF5, que jogou em várias equipes,
autorizado pelo regulamento, e acabou
tornando-se campeão nesta modalidade.

Erramos
Ao contrário do que informamos na nota intitulada “Preto e Branco”, publicada na edição de ontem do TRF5 em Movimento (11/11),
Ayro Luiz dos Santos ficou com a 2ª colocação no xadrez e Eládio Neto ficou em 3º. Pedimos desculpas pelo engano.

