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CLASSIFICADOS
Fabiana Flores, servidora do ga-

binete do desembargador federal 
Fernando Braga, está vendendo 

filhotes de Boxer Alemão, nascidos 
no mês de setembro. Os pets já 

estão vermifugados e com a pri-
meira dose da vacinação em dia. 

Os cachorrinhos custam R$700 e os 
interessados podem entrar em con-
tato com Fabiana pelo ramal 9944, 
celular (81) 99618-7781 ou e-mail 

ffsf@cin.ufpe.br.

Central de 
Conciliação e 
Mediação da JFCE 

de Novembro16
QUARTA

O
Pedro de Melo Souza Filho
Gabinete do Des. Fed. Fernando Braga
Iran Lira da Silva 
Gabinete do Des. Fed. Edilson Nobre
Maria Gabriela M. Ribeiro Reynaldo Alves
Gabinete do Des. Fed. Manoel Erhardt
Thayssa de Medeiros Cunha 
Subsecretaria de Recursos
José Carlos Lopes da Silva 
SOSERVI

Aniversariantes

Lista tríplice para vaga de desembargador 
federal do TRF5 será conhecida hoje

Prazo para inscrições no #OlharesTRF5 está acabando

(Com informações da Ascom/JFCE)

Tribunal Re-
gional Federal 

da 5ª Região – TRF5 
fará sessão extraor-
dinária do Tribunal 
Pleno, hoje (16), às 
10h30, para esco-
lher os nomes dos 
advogados, dentre 
aqueles integran-
tes da lista sêxtu-
pla elaborada pelo 
Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil, 
que comporão a lista tríplice a 
ser encaminhada à Presidência da 

República, para preenchimento da 
vaga de desembargador federal 
deste Tribunal destinada a advo-

O prazo para inscrições no 1º 
Concurso Cultural Fotográfico 
#OlharesTRF5, que selecionará 
as 12 fotografias que irão com-
por o Calendário 2017 do TRF5, 
termina no dia 23 de novembro. 
Magistrados e servidores da Jus-
tiça Federal na 5ª Região podem 
participar do concurso com uma 
fotografia, no formato horizon-

tal, do edifício sede do TRF5, 
podendo ser registrada tanto a 
área interna quanto a externa. 
Paisagens circundantes também 
podem ser retratadas, desde que 
o TRF5 esteja enquadrado. As 
fotos devem ser enviadas para o 
e-mail comunicacaosocialtrf5@
gmail.com. Mais informações no 
site do TRF5 (www.trf5.jus.br) ou 

com Isabelle e Juliana, por meio 
dos ramais 9018 e 9079.

gado, decorrente da investidura 
do ministro Marcelo Navarro Ri-
beiro Dantas no Superior Tribunal 
de Justiça (STJ). 
Lista sêxtupla –  Os seis advoga-
dos que compõem a lista sêxtupla 
enviada ao TRF5 pelo  Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil são Harrison Alexandre 
Targino  (OAB/PB), Silvana Rescig-
no Guerra Barretto   (OAB/PE), Lu-
ciano Guimarães Mata (OAB/AL), 
Juvenal Francisco da Rocha  (OAB/
SE), Leonardo Henrique de Caval-
cante Carvalho (OAB/CE) e Verlano 
de Queiroz Medeiros (OAB/RN).

Encontro Nacional Ajufe - O presidente do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5, desembargador federal Rogério Fialho Moreira, partici-
pou, no último sábado, da mesa de Cerimônia de Abertura do XXXIII En-
contro Nacional Recife 2016 da Ajufe, Associação dos Juízes Federais do 
Brasil. O evento ocorreu até ontem.

A Justiça Federal no Ceará (JFCE) 
inaugura, amanhã (17/11), às 
16h30, a nova Central de Concilia-
ção e Mediação. Localizada no 5º 
andar do edifício-sede da JFCE, a 
Central conta com um espaço am-
plo e confortável, com seis salas 
de negociação, sala de espera, sa-
las de videoconferência, brinque-
doteca e toda a estrutura neces-
sária para a acolhida do cidadão e 
a simplificação dos processos de 
conciliação entre as partes que de-
sejam a solucionar seus conflitos.


