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Subseção Judiciária de Campina 
Grande inaugura novo anexo
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Terceira Turma 
reúne-se hoje

Paulo Machado é 
homenageado com 
Cidadania Palmarina

Confraternização 
TRF5

manhã (29), a Subseção 
Judiciária de Campina Gran-
de (SJCG) vai ganhar novas 

instalações. O novo espaço, ane-
xo II do Fórum juiz federal Nereu 
Santos, vai sediar a 4ª, 9ª e 10ª 
varas federais. A solenidade de 
inauguração ocorrerá às 10h e 
será comandada pelo presidente 
do TRF5, desembargador federal 
Paulo Roberto de Oliveira Lima, 
e pela diretora do Foro da Seção 
Judiciária da Paraíba, juíza federal 
Helena Delgado Ramos Fialho Mo-

Foi realizada ontem (27), a 
segunda palestra para quem 
está se preparando para 
a aposentadoria. Durante 
toda a manhã, a saúde foi 
o principal tema discutido. 
A palestra “Sexualidade na 
maturidade”, ministrada pela 
especialista Michelle Rangel, 
foi bastante movimentada, 
com questionários sobre a 
saúde sexual e brindes trazidos 

Sexualidade na maturidade é tema de palestra

O fim de ano está próximo e os 
preparativos para a festa de con-
fraternização do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5 já co-
meçaram. O evento acontecerá no 
dia 19/12, no Spettus Boa Viagem, 
a partir das 20h. A taxa de adesão 
custa R$ 50 para servidores e ter-
ceirizados, R$ 35 para estagiários 
e R$ 70 para acompanhantes. O 
serviço inclui rodízio com variadas 
carnes nobres, buffet com frios, 
saladas, pratos quentes, frutos 
do mar e culinária japonesa. So-
bremesas e bebidas, como água, 
suco, refrigerante, chopp, vinho 
e whisky também estão inclusos 
no valor. Os interessados devem 
procurar o Cerimonial de 3 a 14 de 
dezembro para fazer o pagamento 
da taxa de adesão. 

na “caixinha da sexualidade”. O 
primeiro dia das palestras serviu 

para explicar detalhadamente 
aos participantes do que se 
trata a aposentadoria e quais 
são seus aspectos legais. Hoje, 
último dia da programação, 
as atenções serão voltadas 
para o aspecto financeiro, com 
as palestras “Aposentadoria 
e empreendedorismo” e “Fi-
nanças pessoais”. Todo evento 
está sendo realizado no audi-

tório da Esmafe5, entre 8h e 12h.

reira, e pelo diretor do 
Foro da Subseção Judi-
ciária de Campina Gran-
de, juiz federal Rudival 
Gama do Nascimento. 
Ocupando uma área de 
cerca de 3 mil metros 
quadrados, o anexo II 
contará com salas téc-
nicas, banheiros com 
acessibilidade, copas, 
refeitórios, arquivo e 
depósito judiciais e es-
tacionamento, além de área verde. 

A SJCG tem em sua jurisdição 60 
municípios do agreste paraibano.

O presidente em exercício da 
Terceira Turma, desembargador 
federal Luiz Alberto Gurgel, 
informa que a sessão ordiná-
ria de julgamento que seria 
realizada amanhã (29/11), foi 
antecipada para hoje. A ses-
são ocorrerá, a partir das 9h, 
na Sala das Turmas, no 2º an-
dar do edifício-sede do TRF5. 
Além de Luiz Alberto Gurgel, 
a Turma é composta pelos 
desembargadores federais 
convocados André Luis Maia 
Tobias Granja e Maximiliano 
Cavalcanti.

O juiz federal Paulo Machado 
Cordeiro, diretor de Foro da Seção 
Judiciária de Alagoas, foi homena-
geado pela Câmara Municipal de 
União dos Palmares, com o título 
de Cidadania Palmarina. Anual-
mente a Câmara Municipal confere 
a honraria a personalidades que 
contribuíram para o desenvolvi-
mento da cidade. Paulo Cordeiro, 
por exemplo, implantou no mu-
nicípio a Subseção Judiciária de 
União dos Palmares (7ª Vara Fede-
ral), que no próximo ano terá uma 
sede própria. O título foi entregue 
durante a programação do Dia da 
Consciência Negra.
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