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Nancy Freitas

As cartinhas para Papai Noel, enviadas
pelos alunos da Escola do Pilar, estão
disponíveis nos painéis ao lado da
Árvore de Natal do TRF5. Os servidores
interessados em participar do natal
solidário, “adotando” uma das cartas,
devem entregar o presente até a
próxima quinta-feira, na Diretoria Geral.

A dissertação de
conclusão do Mes-
trado em Gestão
Pública na UFPE,
defendida pela servidora Nancy Barros
Freitas, teve como tema principal a
História e a Memória do Tribunal, intitu-
lada “Identidade, Memória, Justiça So-
cial: 20 Anos do TRF5”. Com o obje-
tivo de resgatar e consolidar a memória
institucional, Nancy defendeu em sua
dissertação a ideia de criar um espaço
(físico) sobre a história do TRF5, em
sua própria sede, dentro do Núcleo de
Gestão Documental, afirmando que o
acervo historiográfico deveria ser
organizado e aberto ao público,
divulgando os feitos desta Corte.

Servidores participam
de Natal solidário

A concretização do “sonho
da casa própria”, através
da liberação de hipoteca,
e a concessão de bene-
fícios do INSS marcaram
o encerramento da Sema-
na Nacional da Concilia-
ção na Justiça Federal da
5ª Região. Os desembar-
gadores federais Luiz
Alberto Gurgel de Faria
(presidente do TRF5) e Rogério Fialho
(coordenador regional dos Juizados
Especiais Federais) participaram da
cerimônia, ocorrida na sede da Seção
Judiciária de Pernambuco (SJPE), no
Recife. Durante o evento, foram

Semana da Conciliação encerra
com liberações de hipoteca

entregues oito cartas de
concessões de
benefícios pelo Instituto
Nacional do Seguro
Social e cinco  termos de
liberação de hipoteca
pela EMGEA (Empresa
Gestora de Ativos da
Caixa Econômica
Federal), relativos a
imóveis cujo contrato de

financiamento foi objeto de conciliação. A
Semana de Conciliação, promovida
pelo Conselho Nacional de Justiça, foi
realizada de 7 a 11 de dezembro, em
todo o País e, na 5ª Região, a Justiça
Federal antecipou em uma semana.

A confrater-
nização dos
estagiários
de nível
médio
acontecerá
nesta terça-
feira (15), a
partir das 18h, no Anexo I do TRF5.
Patrocinada com recursos próprios dos
adolescentes, a festa será animada pelo
DJ Nando e contará com um bingo,
apresentação de uma peça de Natal e a
escolha do Garoto e Garota Aprendiz
2009. Os estagiários ainda receberão
presentes de Natal, enviados por seus
respectivos setores do Tribunal.

Confraternização
do Adolescente
Aprendiz 

Missa para Petrucio Ferreira
Nesta terça-feira (15 de dezembro),
às 19h, acontecerá a missa pelo 2º

aniversário do falecimento do
desembargador federal Petrucio
Ferreira. A celebração religiosa
será realizada na Igreja Nossa

Senhora da Piedade (Rua do Lima,
em frente à TV Jornal).

Foram prorrogadas, até o dia 12 de
janeiro, as inscrições para o curso de
Mestrado Profissional Justiça Administra-
tiva, promovido pela Universidade
Federal Fluminense, em Niterói (RJ). No
dia 13, a relação dos inscritos será
divulgada no site www.nupej.uff.br/ppgja.
Informações: (21) 2629.9657 ou
secretaria_ppgja@nupej.uff.br.

Mestrado em Justiça
Administrativa


