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Juiz da 9ª Vara Federal homologa 
resultado de concurso de conciliadores
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Dia do servidor: aposentadoria é tema 
de palestra comemorativa

Aniversariantes

Vera Mª de Brito Silva Cal Muinhos
Gabinete da Presidência

Ana Regina R. Vasconcelos Dantas
Divisão de Assuntos Correicionais

Marcela da Conceição O. de Souza
Informática

A aposentadoria foi 
o tema da pales-

tra que iniciou, ontem, a 
programação comemo-
rativa ao Dia do Servidor. 
A psicóloga e psicanalista 
Sílvia Gusmão disse que, 
até 2050, a tendência é 
que o quantitativo de 
pessoas com mais de 60 
anos triplique no mundo. 
O estímulo ao exercício 
físico, segundo ela, deverá 
ser intensificado: “com a prática 
de exercícios físicos, as chances de 
envelhecer com qualidade de vida 
aumentam em sete vezes”, avisou.   
Depoimentos – A palestra con-
tou com a interação de servidoras 

da ativa e aposentadas do TRF5.  
Quem já se aposentou falou da 
perda financeira com a aposen-
tadoria, mas também falou dos 
ganhos, a exemplo da disponibi-
lidade de tempo e liberdade. É o 

caso de Marlene Vieira e 
Auxiliadora França. Ambas 
deram um novo rumo após 
a aposentadoria e continuam 
trabalhando. Entre as que já 
se preocupam com o plane-
jamento da aposentadoria, a 
diretora da Secretaria Admi-
nistrativa, Sorária Caio, e a 
servidora Isolda Bruel (Sub-
secretaria de Recursos). Isol-
da pretende dar mais aten-
ção aos netos que moram 

fora do país. Já Sorária tem planos 
mais pessoais, pois pretende viajar 
mais e “viver o agora”, para chegar 
à aposentadoria com saúde para 
desfrutar da vida.

O juiz federal Bernardo Vasconce-
los Carneiro, titular da 9ª Vara da 
Subseção Judiciária de Campina 
Grande, divulgou a Ata dos traba-
lhos e o Edital de homologação 
do resultado final do concurso 
de conciliadores daquele Juizado 
Especial Federal (JEF). De acordo 

Prossegue até amanhã, na Esmafe, o Curso de Atualização da Segu-
rança Judiciária para a segunda turma de agentes de segurança e 
transporte do TRF5. O treinamento faz parte do Plano de Capacita-
ção do TRF5-2014. Nessa segunda turma participam 25 agentes.

Encerra-se, nesta sexta-feira, o 
prazo de entrega dos artigos 
científicos e decisões judiciais 
que irão compor o 9º volume 
da Revista Parahyba Judiciária, 
que nesta edição enfocará o 
tema “A efetivação dos direitos 

sociais: limites do Poder Judiciá-
rio”. Podem participar da seleção 
trabalhos de autoria de opera-
dores do Direito, incluindo estu-
dantes de graduação, desde que 
os textos sejam apresentados em 
coautoria com professor, orien-

tador ou mentor detentor do 
título de mestre ou doutor. Os 
trabalhos deverão ser entregues 
na Biblioteca Juiz Federal Agnelo 
Amorim, da Seção Judiciária da 
Paraíba. Mais informações: www.
jfpb.jus.br.

O técnico judiciário Érico Cascão, 
lotado no Tribunal Regional Eleito-
ral do Rio Grande do Norte (TRE-
-RN), deseja redistribuição com 
servidores da Justiça Federal na 5ª 
Região. Caso algum servidor te-
nha interesse na redistribuição ou 
na triangulação para a cidade de 
Natal/RN, deve entrar em contato 
pelo telefone (84) 9695-4220 ou 
e-mails: erico.cascao@tre-rn.jus.br 
e ericocascao@yahoo.com.br.

com o Edital, foram seleciona-
dos 25 candidatos, dentro de um 
processo que ocorreu de 6 a 8 de 
outubro, naquele Juízo. Íntegra 
dos documentos no sítio eletrô-
nico da JFPB, em “Concursos e 
seleções”.
(Com informações da JFPB)


