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CLASSIFICADOS
Fabiana Flores, servidora do ga-

binete do desembargador federal 
Fernando Braga, está alugando 

uma casa na Rua Arquimedes de 
Oliveira, nº 30, próxima ao Senac, 
no bairro de Santo Amaro. O va-

lor do aluguel do imóvel para fins 
comerciais é de R$ 2.300 mensais; 

para fins residenciais, o preço pode 
ser negociado. O IPTU e a taxa de 

bombeiros já estão incluídos no 
valor do aluguel. Os interessados 
podem entrar em contato com a 

servidora, pelo ramal 9944, celular 
(81) 99618-7781 ou pelo e-mail 

ffsf@cin.ufpe.br.
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Justiça Federal em Petrolina ganha 
Central de Conciliação

Enfam abre inscrições para seminário internacional sobre direitos humanos 

Habeas Copos 
2017

Votação da eleição 
Funpresp-Jud 2017 

a próxima sexta-feira 
(10), o presidente do 

Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região – TRF5, 
desembargador federal 
Rogério Fialho Moreira; 
o coordenador do Gabi-
nete da Conciliação na 5ª 
Região, desembargador 
federal Fernando Bra-
ga; a diretora do Foro 
da Seção Judiciária de 
Pernambuco, juíza federal Joana 
Carolina Lins Pereira; e o diretor da 
Subseção Judiciária de Petrolina, 
juiz federal Arthur Napoleão Teixei-
ra Filho,  instalam o Centro Judi-

A Escola Nacional de 
Formação e Aperfeiço-
amento de Magistra-
dos (Enfam) está com 
inscrições abertas, até 
o dia 29 de março, para o se-
minário internacional “Diálogos 
entre Cortes: fortalecimento da 
proteção dos direitos humanos”. 

O Habeas Copos, bloco carna-
valesco da Associação dos Ser-
vidores da Justiça Federal na 5ª 
Região (Asserjufe/PE), sairá de 
novo local neste ano. A concen-
tração, antes de desfilar pelas 
ruas do Bairro do Recife, será 
no estacionamento da Escola de 
Magistratura Federal (Esmafe), 
no dia 17/02, às 19h. O preço da 

O evento, que se realizará no dia 
31 de março de 2017, no auditório 
externo do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), tem por objetivo es-

timular a reflexão sobre o impacto 
da jurisprudência interamericana 
e europeia na proteção dos Direi-
tos Humanos nas Américas e na 
Europa. Entre os expositores,o juiz 
da Corte Interamericana de Direi-
tos Humanos, Humberto Sierra; a 
presidente do STJ, ministra Laurita 
Vaz; a jurista alemã Marie-Christi-

A eleição direta para os conselhos 
deliberativo e fiscal e para o comi-
tê de assessoramento técnico da 
fundação de previdência comple-
mentar do servidor público federal 
do Poder Judiciário (Funpresp-Jud) 
ocorrerá até as 19 horas de hoje 
(7), por meio eletrônico. Somen-
te poderão votar os participantes 
cadastrados no sistema da Fun-
presp-Jud até o dia 16/12/2016. 
Para votar, basta acessar o site 
e clicar no banner das eleições: 
www.funprespjud.com.br.
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ciário de Solução Consensual de 
Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da 
Subseção Judiciária de Petrolina. 
Antes da inauguração, será reali-
zado um seminário sobre os meios 

alternativos de solução 
de conflitos, com pales-
tra do ministro do Supe-
rior Tribunal de Justiça, 
Marcelo Navarro Ribeiro 
Dantas. 
Centrais de Conciliação 
– Até o início do mês de 
abril, o presidente do 
TRF5 vai instalar centrais 
de conciliação em Cam-
pina Grande (PB), Jua-

zeiro do Norte (CE) e Aracaju (SE). 
No último dia 30 de janeiro, Rogé-
rio Fialho inaugurou o CEJUSC da 
sede da Seção Judiciária da Paraí-
ba, em João Pessoa (PB).

ne Fuchs; a investigadora do Max 
Planck Institute for Comparative 
Law anda International Law de 
Heidelberg, Mariela Morales An-
toniazzi; e o ministro do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), Luís 
Roberto Barroso, entre outros. 
Mais informações e inscrições no 
site www.enfam.jus.br

camisa para associados da Asser-
jufe/PE é R$ 20.  Para os depen-
dentes dos sócios, custa R$ 30. A 
animação dos foliões ficará por 
conta de uma orquestra de frevo 
e do DJ Nando. Informações com 
Cristiane (ramal 9581). 


