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Os juízes federais
Edilson Pereira Nobre
Júnior (RN), Paulo
Machado Cordeiro (AL)
e Carlos Rebêlo (SE)
foram eleitos pelo Pleno
do TRF5 para compor a
lista tríplice que apontará
o novo integrante desta
Corte. A substituição
decorre da aposentadoria do
desembargador federal José Baptista de
Almeida Filho. A eleição foi realizada em
sessão extraordinária ocorrida na manhã
da última quinta-feira. A escolha dos juízes
obedeceu aos critérios de merecimento,

Pleno do TRF5 elege lista tríplice
para novo desembargador

desempenho, produtividade, eficiência e
experiência, além de avaliação curricular.
A lista será encaminhada ao Presidente
da República, Luiz Inácio Lula da Silva,
que deverá escolher o próximo
desembargador federal.

Os desembargadores federais Marcelo
Navarro (vice-presidente do TRF5),
Francisco Cavalcanti e Margarida Cantarelli
prestigiaram a posse dos advogados
Ademar Rigueira e Stênio Neiva nos
cargos de desembargadores do Tribunal
Regional Eleitoral (TRE). A solenidade,
comandada pelo presidente do TRE,
Roberto Ferreira Lins, ocorreu na tarde da
última quinta-feira, no salão do Pleno do
Tribunal, na Agamenon Magalhães.

Desembargadores prestigiam posse no TRE
Dentro da programação da Semana do
Bem-Estar na Maturidade, o Núcleo de
Assistência à Saúde (NAS) promove a
oficina “Desenvolvimento Cognitivo”,
dirigido aos pais que têm filhos em
idade escolar. O encontro objetiva
apresentar uma metodologia
psicopedagógica voltada para a
correção e/ou ampliação das funções
cognitivas. O foco da discussão será a

aplicação do método, criado pelo
psicólogo Reuven Feuerstein, do
enriquecimento instrumental. Durante o
encontro, os pais poderão conhecer e
tirar dúvidas sobre a aplicação do
referido método. A oficina será realizada
na quarta-feira, dia 26, das 10 às 12h,
no prédio da Esmafe5. As vagas são
limitas. Inscrições com Áurea, pelo
ramal 9296.

Oficina aborda desenvolvimento cognitivo

O último dia da semana de
homenagens às mães do TRF5 foi
aberto, na manhã da última sexta feira,
com a exibição de um vídeo feito com
as fotos das mães
servidoras com
seus filhos no
início da semana.
Em seguida, o
presidente Luiz
Alberto Gurgel
parabenizou as
mães presentes e
falou da importância de valorizar os
momentos que passamos ao lado
delas. A desembargadora federal
Margarida Cantarelli também prestigiou
a solenidade e, em nome de todas as

mães do Tribunal, foi agraciada com um
presente e um ramalhete de flores. A
programação foi encerrada com a
palestra “Síndrome de Alienação
Parental”, ministrada pela servidora e
psicóloga Lúcia Cavalcanti. Ao final da
palestra, foi servido um lanche de
confraternização.

Palestra e vídeo encerram homenagem às mães
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