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Programa Qualidade de Vida aponta 
os benefícios do yoga 

Custeio do Plano 
Privado de Saúde 

Esmafe/AL abre inscrição para curso sobre as alterações no processo penal

+ Leia mais: www.trf5.jus.br

de Novembro6
QUINTA

Pleno do TRF5 indica lista tríplice para 
novo desembargador 

Aniversariantes

Juiz Federal Carlos Wagner 
Dias Ferreira 

SJRN

Juiz Federal Marco Bruno 
Miranda Clementino 

SJRN

Hudson Ramos Santos das Chagas
Divisão de Comunicação Social
Beatriz Cabral Netto
Gabinete da Presidência
Analândia Aguiar de Freitas Leite
Gabinete do Des. Vladimir S. Carvalho
Simone Maria Coelho Lustosa e Silva
Divisão da 3ª Turma
Cleberson Ferreira de Freitas
Telefonia

O s juízes federais 
Paulo Machado 
Cordeiro, Ivan 

Lira de Carvalho e Élio 
Wanderley de Siqueira 
Filho foram indica-
dos, ontem à tarde, 
pelo Pleno do Tribunal 
Regional Federal da 
5ª Região – TRF5, para 
compor a lista tríplice 
que será encaminha-
da à presidente da 
República Dilma Rousseff, a quem 
caberá escolher o novo integrante 
desta Corte. A indicação decorre 
da nomeação do desembargador 
federal Luiz Alberto Gurgel de 
Faria como ministro do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ). A escolha 
dos juízes federais obedeceu aos 
critérios de merecimento, desem-
penho, produtividade, eficiência 
e experiência, além de avaliação 
curricular. 

O núcleo alagoano da Esmafe está 
com inscrições abertas para o cur-
so “Medidas Cautelares no Direito 
Processual Penal e a Persecução 
Penal da Criminalidade Organiza-
da”. Com duração de 40 horas, a 
capacitação atende à Resolução 

da Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados 
(ENFAM) que instituiu o Plano Na-
cional de Aperfeiçoamento e de 
Pesquisa para Juízes Federais (PNA), 
para fins de aperfeiçoamento e 
vitaliciamento. No total, serão dis-

ponibilizadas 40 vagas presenciais, 
sendo 20 reservadas para juízes fe-
derais, 10 para servidores da Justiça 
Federal em Alagoas e 10 para juízes 
da Justiça Estadual. As inscrições 
podem ser realizadas até a próxima 
quinta-feira, dia 13, através do  

e-mail  esmafe.al@jfal.jus.br. O ob-
jetivo do curso é o aperfeiçoamen-
to dos operadores jurídicos encar-
regados da aplicação da reforma 
processual, adiantando questões 
que serão temas de debates dou-
trinários e jurisprudenciais.

A coordenação do Programa 
de Qualidade de Vida do TRF5 
(QVT) informa que ainda há 
vagas para as aulas de Yoga. 
De acordo com Iara Sales, co-
ordenadora do Programa, os 
exercícios estão sendo reali-
zados duas vezes por semana 
(segundas e quartas ou terças 
e quintas), das 18h30 às 19h30, 
na Esmafe.  Ela lembra que a 
atividade surgiu da iniciativa 
de alguns servidores que, por 
mobilização, buscaram apoio 
e incentivaram tal prática na 
instituição. Pesquisas apon-

tam que o yoga alia benefícios 
físicos e qualidade de vida por 
meio de exercícios antiestres-
se, que proporcionam o bom 
funcionamento de todo o or-
ganismo. Entre os benefícios 
destacam-se: o alívio de do-
enças respiratórias e dores nas 
costas, desordens do aparelho 
digestivo, melhora no sistema 
cardiovascular, aprimoramen-
to do intelecto, concentração 
e memória, além de auxiliar 
na perda de peso e reforçar a 
autoestima, a autoimagem e a 
força de vontade.

O TRF5 e as seções judiciárias da 5ª 
Região vão arcar com 100% sobre 
o valor da mensalidade do plano 
privado de saúde do beneficiário 
titular e seus dependentes, nos 
meses de novembro e dezembro. A 
determinação está contida no Ato 
Nº 00710/2014,  assinado, ontem, 
pelo presidente do TRF5, desem-
bargador federal Francisco Wildo.

Perfil – Com maior núme-
ro de votos, Paulo Macha-
do Cordeiro é natural do 
Rio de Janeiro, viveu na 
Bahia e desde 1991 adotou 
Alagoas como sua terra. É 
titular da 3ª Vara Federal 
de Alagoas. Segundo na 
lista, Ivan Lira de Carva-
lho é paraibano de nasci-
mento, mas potiguar por 
adoção, pois tem sua vida 
profissional vinculada ao 

estado do Rio Grande do Norte. 
É titular da 5ª Vara Federal/RN. 
Natural da cidade do Recife/PE, 
Élio Wanderley de Siqueira Filho é 
titular da 7ª Vara Federal/PE. 

Paulo Cordeiro, Ivan Lira e Élio Wanderley


