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lois Ferreira(Juazeiro), Silvana Nunes 
de Miranda Ribeiro (CECOL) e Samile 
Cardoso de Oliveira (Jequié).
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Portal reúne história 
do Poder Judiciário 

O Programa Nacional de Gestão Do-
cumental e Memória do Poder Judiciá-
rio tem por missão, além de organizar e 
disponibilizar a informação, preservar a 
memória da Justiça e como consequên-
cia manter preservada, também, a me-
mória da nossa sociedade. Nos registros 
judiciais arquivísticos, museológicos e bi-
blioteconômicos, materiais ou imateriais, 
estão fatos que atingiram e marcaram a 
sociedade ao longo dos anos.

Resolvendo conflitos individuais e co-
letivos, a justiça acompanha as transfor-
mações políticas, científicas, econômicas, 
tecnológicas e culturais que envolvem a 
sociedade. A sua história judicial, assim, 
reflete a história brasileira.

Além disso, outro aspecto considerado 
é o da memória institucional, no sentido 
de que a história demonstra a evolução 
do Poder Judiciário, seja em relação aos 
seus métodos de trabalho (da sentença de 
próprio punho à eletrônica), ou quanto a 
seus servidores e juristas, que promovem 
profundos debates com suas decisões.

O Conselho Nacional de Justiça, por 
meio do Programa Nacional de Gestão 
Documental e Memória do Poder Judici-
ário incentiva e apoia ações que buscam 
preservar e divulgar a memória judiciária 
em todos os seus ramos de atuação e em 
cada região do país. 

Neste espaço, reúnem-se aspectos te-
óricos e práticos para a adoção de inicia-
tivas e acesso à memória do Poder Judi-
ciário nacional.

Servidores são exemplos de vitalidade, 
saúde e qualidade de vida

Há anos, os leitores do JFH vem acom-
panhando as conquistas do nosso colabo-
rador Edésio Santos que frequentemente 
dá exemplo de superação com suas vitórias 
em maratonas e corridas de rua.

Como nosso atleta continua sem pa-
trocinador, conta com a colaboração dos 
servidores e magistrados para participar 
das provas. E ele vem empregando bem as 
doações, como as que o PAB da Caixa tem 
feito, custeando os valores das inscrições 
em vários circuitos de corrida.

E Edésio não é o único beneficiado. Vi-
sando a estreitar ainda mais o relaciona-
mento da Caixa com os servidores da Justi-
ça Federal, assim como estimular a prática 
de atividade saudável, o PAB da Seção Ju-
diciária da Bahia tem oferecido a servidores 
que gostam de corridas de rua inscrições em 
provas patrocinadas pela instituição. 

Exemplo disso pode-se ver na foto acima, 
que mostra a confraternização dos compe-
tidores após a Corrida das Estações Adidas, 
em 28/7, com percursos de cinco e 10km. 
Lourdinha Araújo, diretora do NUASG e cor-
redora assídua, foi a segunda colocada na 
sua categoria. Rubens Bacelar (NUASG) e 
Lissandra Trocoli (13ª Vara) também come-
moram, ao lado de Edésio Santos, que con-
quistou o 2ª lugar geral nos 10 km. 

 E para atualizar as últimas provas de 
que Edésio participou, aqui vai a mais nova 
lista desde que o JFH divulgou, em 3/5:

1º lugar nos 5 km da 1ª Corrida da Gen-
te de Lauro de Freitas; 1º lugar no geral 
nos 10 km da Meia Maratona da Caixa; 
1º lugar geral nos 15 km da Volta do Par-
que de Pituaçu; 2º lugar geral no 5 km da 

Corrida WS de Camaçari; 2º lugar 
na categoria nos 10 km do Circuito 
Caixa Salvador e 47º lugar no geral 
nos 42 km da Maratona do Rio de 
Janeiro, competindo com mais de 6 
mil atletas de diversos países

Ele continuará nas pistas até 
1º de setembro, quando enfrenta a 
Maratona de Salvador.

E para não dizer que só falamos 
de Edésio, sempre lembramos as vi-
tórias da servidora triatleta Cláudia 
Daniel (foto abaixo). Desde que di-
vulgamos suas últimas vitórias, ela 

acumula: o 1º lugar geral no Campeonato 
Baiano de Triathlon (750m natação, 20 km 
ciclismo e 5 km corrida); o 1º lugar na cate-
goria nos 5 km da 4ª Etapa do Campeonato 
Baiano de Maratonas; e o 4º lugar na cate-
goria do Ironman Brasil (3,8 km de natação, 
180 km ciclismo e 42 km corrida), com o 
inacreditável tempo de 10h53min! É isto 
mesmo: quase 11 horas seguidas de prova.

E ontem mesmo, competindo na Copa 
Baiana de Aquathlon, a servidora ficou em 
2º lugar na categoria elite e 3ª colocada no 
geral. E vem aí as próximas provas de Cláu-
dia: Ironman Brasil 70.3, em Brasília; Ma-

ratona da Caixa; 1ª Etapa do Campeonato 
Baiano de Triathlon; SESC Triathlon Salva-
dor; Ironman Miami 70.30; Campeonato 
Brasileiro de Triathlon de Longa Distância.

Outro triatleta de alto desempenho que 
está sempre se superando é o servidor Edu-
ardo Sérgio. Apesar de este ano o JFH não 
ter divulgado nenhuma das suas vitórias, 
elas não faltaram. Então aqui fazemos jus-
tiça aos feitos também deste colega.

Eduardo foi campeão nos 5 km da Cor-
rida da Caixa e ficou em 11º entre 129 
atletas da sua categoria na Meia Maratona 
da Caixa, diminuindo seu tempo em 4 mi-
nutos em relação à mesma prova no ano 
passado. Quem entende de atletismo sabe 
que 4 minutos é muito tempo nesta área.

Além desses feitos, Eduardo Sérgio con-
quistou: o 5º lugar na I Etapa do Campeo-
nato Baiano de Natação em Águas Abertas 
e o 10º lugar nos 4 km da II Etapa do mes-
mo Campeonato (foto acima).

O colega somou à lista: o 3º lugar na I 
Etapa do Campeonato Baiano de Triathlon; 
o 4º lugar na II Etapa do Campeonato Bra-
sileiro de Triathlon; e o 6º lugar no 22º 
Campeonato Internacional de Santos, com-
petindo com mais de 100 atletas.

Ontem, Eduardo foi o 1º colocado na sua 
categoria na Copa Baiana de Aquathlon (2,5 
km de corrida, 1 km de natação e mais 2,5 
km de corrida). Suas próximas provas: Iron 
man 70.3 de Miami (1,9 km de natação, 
90 km de bicicleta e 21,1 km de corrida). 

A Corregedoria Nacional de Justiça fará 
no dia 21 de agosto o desmonte das aero-
naves sucateadas da Vasp que estão para-
das nos aeroportos de Recife e Salvador. 

A cerimônia foi marcada entre represen-
tantes da Corregedoria Nacional de Justiça, 
da Infraero, da Agência Nacional de Avia-
ção Civil, da Secretaria de Aviação Civil da 
Presidência, da Vara responsável pelo pro-
cesso de falência da Vasp e das concessio-
nárias que operam aeroportos no país.

Em Recife, serão desmontados dois 
Boeings 727-200 e 737-200. O primeiro 
era utilizado no transporte de cargas e, o 
segundo, no transporte de passageiros. As 
aeronaves estão paradas no pátio do aero-
porto de Recife desde 2005. Com o des-
monte, uma área de 2.500 m2 deverá ser 

CNJ promove desmonte de aeronaves 
da Vasp em Salvador e Recife

devolvida à administração do aeroporto, 
que poderá usá-la na ampliação das ope-
rações aeroportuárias.

Em Salvador, serão desmontados três 
Boeings 737-200, também pertencentes à 
massa falida da Vasp. Com essas iniciati-
vas é dada continuidade ao programa Es-
paço Livre, criado em 2011 com o objetivo 
de unir o Poder Judiciário e autoridades do 
setor aeronáutico brasileiro na busca de so-
luções para a retirada de aviões sob custó-
dia da Justiça em aeroportos brasileiros.

Uma nova reunião dos integrantes do 
programa Espaço Livre está marcada para 
o dia 2 de setembro. Os aeroportos de For-
taleza, Belo Horizonte e Galeão devem ser 
os próximos a ter desmontes de aeronaves 
iniciados.


