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 “A maior recompensa pelo nosso trabalho não é o que nos pagam por ele, 

mas aquilo em que ele nos transforma”. (John Ruskin) 

Encontro Nacional de Previdência 
Complementar do Poder Judiciário, MPU e 

CNMP 

No dia 29 de abril, sexta-feira, ocorreu o 

Encontro Nacional de Previdência Complementar 

do Poder Judiciário, do Ministério Público da União 

e do Conselho Nacional do Ministério Público. O 

evento teve como objetivo, debater o cenário da 

previdência complementar para os servidores 

públicos, com palestras de profissionais de renome 

e dos órgãos de fiscalização e de políticas do 

sistema fechado de previdência complementar. 

A solenidade de abertura iniciou às 14 h 

(horário de Brasília) no auditório externo do 

Superior Tribunal de Justiça, na Capital Federal, 

com a presença do presidente do STF, Ministro 

Ricardo Lewandowski, do procurador-geral da 

República, Rodrigo Janot, do presidente do STJ, 

Ministro Francisco Cândido Falcão Neto, dos 

presidentes dos tribunais em Brasília e da 

diretora-presidente da Funpresp-Jud, Elaine de 

Oliveira Castro. 

Em seguida houve palestras sobre a importância 

da previdência complementar, com diretores e 

secretários dos institutos de previdência. 

 
Prêmio AJUFE: Boas práticas de gestão 

As inscrições para o prêmio da Associação dos 

Juízes Federais do Brasil (AJUFE) estão abertas até 

o dia 09 de maio de 2016. O objetivo da premiação 

é valorizar, disseminar e promover as boas 

práticas da gestão eficiente e eficaz do poder 

judiciário. Podem participar juízes federais de 1ª e 

2ª instância, servidores da Justiça Federal, 

Advogados públicos, membros do Ministério 

Público Federal, delegados da Polícia Federal, 

Advogados e estudantes universitários e o público 

no geral, em suas respectivas categorias.  

Práticas Sustentáveis 

Pensando no bem-estar social, na 

gestão sustentável e na economia de 

recursos, deixamos aqui algumas 

dicas que podem ser adotadas por 

todos, para o bem comum. Práticas 

diárias que podem amenizar o 

convívio entre homem e natureza. 

 Economize papel: imprima somente o 

necessário, e procure utilizar os dois 

lados da folha; 

 Reutilize o papel para rascunhos; 

 Evite copos descartáveis: adote uma 

caneca; 

 Sempre desligue o computador quando 

terminar de usá-lo; 

 Apague as luzes quando sair do 

ambiente, ou mantenha apagadas 

quando não houver necessidade de 

uso; 

 Economize água: 

desligue as torneiras quando estiver 

ensaboando as mãos, e sempre 

verifique se fechou completamente. 

 Se possível, dê preferência ao uso das 

escadas; 

 Incentive os outros a fazer o mesmo: seja 

um agente da consciência ambiental. 

 

Inauguração da Estação Compacta de 

Tratamento de Esgoto da JFAC 

Na manhã do dia 12 de maio de 2016, a partir das 

09 h, será inaugurada a Estação compacta de 

Tratamento de Esgoto (ETE) da Seção Judiciária 

do Acre, com a presença do Diretor do Foro, Juiz 

Federal Náiber Pontes de Almeida e do governador 

do Estado do Acre, Sebastião Viana, e demais 

autoridades. Convidamos todos para prestigiar o 

evento. 


