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26ª Vara da JFCE entra em funcionamento

Na quinta-feira da semana que

vem (15), as fisioterapeutas da

Reabily, empresa que presta serviços ao

TRF5, realizarão avaliações de força e
flexibilidade com os servidores, em todos

os setores do Tribunal.Os testes

acontecerão no horário das 13h às 17h e

não vão atrapalhar a realização das aulas

da ginástica laboral, que ocorrem às

segundas, terças e quartas-feiras. A

avaliação é importante para direcionar as

atividades propostas para as aulas. O

procedimento é simples e rápido e não

requer o uso de roupas especiais.

Avaliação de força
e flexibilidade com
servidores

O ministro César Asfor Rocha,
presidente do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), o presidente do TRF5,
desembargador federal Luiz Alberto
Gurgel de Faria, o ministro do STJ,
Napoleão Nunes Maia Filho e o diretor
do Foro da Seção do Ceará (JFCE) juiz
federal José Parente Pinheiro, partici-
param, na última segunda-feifra (05), da

inauguração da 26ª Vara Federal do
Ceará. Antes do ato inaugural, os
magistrados deram posse a 89 novos
servidores que passam a integrar o
quadro de pessoal permanente da JFCE.
A 26ª Vara será um Juizado Especial e
está localizada no 15º andar da Justiça
Federal, na praça Murilo Borges, em
Fortaleza.

O presidente da
República, Luiz
Inácio Lula da Silva,
nomeou, no dia 1º
de julho, o juiz
federal Edilson
Pereira Nobre

Júnior para o cargo de desembargador
federal da 5ª Região. O magistrado passa
a atuar no Tribunal Regional Federal, no
Recife, em virtude da aposentadoria do
desembargador José Baptista de Almeida
Filho. A posse está marcada para às 17h
do próximo dia 21 de julho, na sessão do
Pleno do Tribunal. O novo desembargador
federal é graduado em Direito pela Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Norte e

Novo desembargador do
TRF5 tomará posse no dia 21

concluiu Mestrado e Doutorado pela Uni-
versidade Federal de Pernambuco. Ele é
professor titular da Universidade Potiguar
e professor adjunto IV da UFRN. Edilson
Nobre tem experiência na área de Direito
Administrativo e Constitucional, com
atuação principalmente em direitos funda-
mentais do Estado e princípio da boa-fé.
Entre os títulos recebidos por ele estão o
de cidadão honorário da cidade de São
Tomé (RN), honra ao mérito do Conselho
Nacional de Secretários de Justiça, Direi-
tos Humanos e Administração Peniten-
ciária e o diploma da Ordem do Mérito do
Judiciário Djalma Aranha Marinho, no grau
de Grande Oficial, do Tribunal Regional do
Trabalho da 21ª Região.

Edilson
Nobre
Júnior

As fotos de eventos do Tribunal po-
dem ser acessadas na Intranet. Bas-

ta digitar www.intranet.trf5.gov.br/
banco_de_imagens, ou clicar em

SERVIÇOS e escolher GALERIA DE
FOTOS DE EVENTOS.

Fotos de eventos

Substituição de árvore

Uma equipe técnica da Prefeitura do
Recife esteve, na tarde de ontem, nesta
Corte e avaliou o estado de conservação
de uma árvore Mulungu. O vegetal
apresentava risco de desabar, já que
suas raízes estavam expostas e também
comprometiam o sistema hidráulico do
Tribunal. Houve necessidade da poda
para evitar que a árvore caísse por cima
da central de ar condicionado. Nova
espécie será reposta em breve.
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