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O
Edilson Nobre promove primeira reunião 
de trabalho da Esmafe

Turmas têm novos presidentes  

Fora da academia

diretor da Escola 
de Magistratura 

Federal da 5ª Região 
(Esmafe), desembar-
gador federal Edilson 
Nobre, coordenou, 
na última quinta-feira 
(6/04), a primeira reu-
nião de trabalho da sua 
gestão à frente da Es-
mafe, durante o biênio 
2017-2019. Participa-
ram, presencialmente, 
o diretor do Núcleo da 
Esmafe na Seção Judiciária de Per-
nambuco (SJPE), juiz federal Fre-
derico Koehler, o coordenador da 
escola, Luiz Albuquerque, e os ser-
vidores André Figueiredo e Elaine 

Aniversariantes

Segunda Turma não 
se reunirá amanhã

Juiz Federal 
Fernando Escrivani Stefaniu

SJSE – Aracaju

Juiz Federal 
Luiz Bispo da Silva Neto

SJPE – Salgueiro

Regina Coeli P. Tenório da Silva 
MPS

Homologados nomes 
dos juízes federais 
coordenadores 
seccionais dos JEFs

Pereira. O diretor do Foro da Seção 
Judiciária da Paraíba (SJPB), Bruno 
Teixeira de Paiva, e os diretores de 
Núcleos das demais seções judiciá-
rias, juízes federais Frederico Wild-

Os desembargadores federais 
Roberto Machado e Rogério 
Fialho Moreira foram eleitos 
presidentes, respectivamente, da 
Primeira e Terceira Turmas, na 
última quinta-feira (6/04). Além 
de Machado, a Primeira Turma 
é composta pelos desembarga-

dores federais Élio Siqueira Filho e 
Alexandre Luna Freire. Já a Terceira 
Turma, sob a presidência de Fialho, 
é composta pelos desembarga-
dores federais Fernando Braga e 
Carlos Rebêlo Júnior. A Segunda e 
Quarta Turmas, cujos presidentes, 
Paulo Roberto de Oliveira Lima e 

Rubens Canuto, respectivamen-
te, já haviam sido eleitos, segue 
com as composições anteriores: 
desembargadores federais Vladi-
mir Souza Carvalho e Ivan Lira de 
Carvalho (convocado), na Segun-
da; e Lázaro Guimarães e Edilson 
Nobre, na Quarta.

Para ser fisicamente ativo não é 
preciso obrigatoriamente realizar 
atividades vigorosas como correr, 
fazer exercícios aeróbicos, mus-
culação ou esportes. Atividades 
físicas moderadas e mesmo leves 
podem proteger sua saúde. Tra-
balhos domésticos, deslocamen-
tos a pé, subir escadas, esportes 
leves e até mesmo hobbies, como 
boliche ou tocar instrumentos, 
exigem, geralmente, um esforço 
menor, porém não desprezível. 
Realizar caminhadas, fazer exer-
cícios localizados, hidroginástica, 
dança, ou Tai Chi Chuan deman-
dam um esforço moderado e 
também têm um impacto positivo 

A Segunda Turma do TRF5 comu-
nica que, amanhã (11), não será 
realizada a sessão de julgamento, 
em razão do feriado prolongado 
da Semana Santa. A próxima ses-
são será no dia 18/04, às 13h.

no seu bem-estar. O importante 
é manter a frequência e a dura-
ção adequadas. Atividades leves 
e moderadas, quando feitas com 
periodicidade maior ou igual a 
cinco dias por semana e duração 
maior ou igual a 30 minutos por 
sessão, são suficientes para tirar 
você do sedentarismo. A tecno-
logia também ajuda na mensu-
ração das atividades, através dos 
gadgets que contam os passos. 
Os indivíduos que efetuam 7 a 10  
mil passos por dia são considera-
dos moderadamente ativos e têm 
benefícios nas taxas de glicemia e 
pressão arterial, em comparação 
aos que não atingem essa meta.

O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 homologou, na 
última quarta-feira (5/4), os nomes 
dos juízes federais que atuarão 
como coordenadores das seccio-
nais dos Juizados Especiais Fede-
rais (JEFs) desta jurisdição regional 
para o biênio 2017/2019. Os ma-
gistrados indicados pelo coorde-
nador dos JEFs, desembargador 
federal Élio Wanderely de Siqueira 
Filho, foram os seguintes: Marília 
Ivo Neves (PE); Francisco Glauber 
Pessoa Alves (RN); Feline de Olivei-
ra Wanderley (AL); Fábio Cordeiro 
de Lima (SE); Niliane Meira Lima 
(CE); e Rogério Roberto Gonçalves 
de Abreu (PB).

son da Silva Dantas (SJAL), 
Leonardo Resende Martins 
(SJCE), Sérgio Murilo Wan-
derley Queiroga (SJPB), 
Carlos Wagner Dias Ferreira 
(SJRN) e Fábio Cordeiro de 
Lima (SJSE), participaram 
por videoconferência. 
Pauta - Além de discutir a 
disponibilidade orçamen-
tária para 2017 e o critério 
de distribuição de recursos, 
o desembargador federal 
Edilson Nobre colheu su-

gestões para as ações de capaci-
tação em 2017 e debateu com os 
diretores dos núcleos seccionais as 
principais ações a serem desenvol-
vidas durante o biênio.


