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A
Encontro reúne representantes de Tribunais

de Abril29
TERÇA

Garça faz campanha para recuperar Casa da Criança

Exposição “TRF da 5ª Região, 25 Anos 
de Instalação” termina amanhã

JFAL promove 
palestra sobre 
Coaching 

Aniversariantes

Juíza Federal Daniela Zarzar 
Pereira de Melo Queiroz

SJPE

Dionízio Calazans da Silva  Filho
INTERFORT
José Ribamar de Souza Melo
SOSERVI

Escola da Magistratu-
ra Federal (Esmafe) da 

5ª Região está sediando, 
desde ontem (28/04), o 1º 
Fórum da Memória do Ju-
diciário do Norte-Nordes-
te. O evento conta com a 
participação de dirigentes 
e servidores do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), 
das Justiças Federal, Elei-
toral, do Trabalho (TRTs) e 
de Tribunais de Justiça. A 
abertura do evento contou com a 
participação do desembargador 
Luís José de Jesus Ribeiro, do Tri-
bunal Regional do Trabalho da 8ª 

Região (Pará e Amapá), presidente 
do Fórum Nacional Permanente 
em Defesa da Memória da Justi-
ça do Trabalho (Memojutra), que 

proferiu palestra sobre 
“Instauração Tardia do 
Patrimônio Judiciário”. 
O encontro prossegue, 
hoje (29/04), com reu-
nião dos representantes 
do setor de Memória dos 
Tribunais, visitas técnicas 
à Caixa Cultural, Centro 
Cultural Correios, Me-
morial da Justiça (TJPE) 
e Museu da Cidade do 
Recife, que foi homena-

geado pelo Fórum.
Rede – Para a servidora Mônica 
Pádua, uma das coordenadoras do 
evento e servidora do Tribunal de 

O Grupo de Apoio e Recuperação 
da Criança e do Adolescente (Gar-
ça), que conta com doações de 
servidores e magistrados da Jus-
tiça Federal e do TRF5, está con-
vocando seus colaboradores para 
participar da campanha que visa a 
aumentar o quantitativo de sócios, 
bem como conseguir profissionais 
de engenharia e arquitetura para 
elaboração de projeto de restau-

ração da Casa da Criança Gabriel 
Camargo, mantida pelo Garça. De 
acordo com a diretoria da instituição, 
durante os dias do Carnaval, pessoas 
da comunidade invadiram o imóvel 
onde são realizadas as atividades 
recreativas com as crianças, iniciando 
uma construção no local. “A inva-
são do imóvel tem gerado muitos 
transtornos e obrigado a diretoria a 
tomar medidas judiciais para preser-

var o patrimônio da entidade, cuja 
obra benemérita foi iniciada pela 
esposa do ministro Castro Meira, 
a assistente social Terezinha Meira. 
Queremos melhorar as condições 
de atuação da Casa da Criança, 
que fica na comunidade carente 
de Jardim Copacabana, em Jaboatão 
dos Guararapes, Região Metropo-
litana do Recife”, ressaltou a repre-
sentante do Garça, Margarida Félix. 

Amanhã é o último dia para visitar 
a exposição “TRF da 5ª Região, 25 
Anos de Instalação”, cujas peças 
estão expostas no hall do edifício-
-sede do TRF5. Lá é possível ver 
relíquias, algumas em desuso, 
como a primeira central de telefo-
ne usada na Corte; um exemplar 

de máquina datilográfica, o glo-
bo de distribuição dos processos 
(sorteio não eletrônico), placas 
em bronze das primeiras viaturas 
utilizadas pelos magistrados, o 
primeiro relógio protocolador de 
documentos, os primeiros autos 
processados e julgados etc.

Justiça do Estado de Pernambuco, 
o evento fortalece o objetivo do 
2º Seminário de Museus e Centro 
de Memória Nacional, que aconte-
ceu em outubro do ano passado, 
no Rio de Janeiro, que é formar 
uma rede de centros de memória 
em museus do Brasil inteiro, para 
que haja troca de experiências 
entre essas unidades em todo o 
país. “Nós tivemos a ideia de nos 
antecipar, na formação dessa rede, 
promovendo uma troca de expe-
riências no Norte/Nordeste, a fim 
de que a gente pudesse colaborar 
com essa diretriz nacional”, afir-
mou a servidora.

Preservação da memória

O contato para mais informações 
e adesão à campanha de ajuda à 
instituição é por e-mail: margarida.
felix@uol.com.br.

A Justiça Federal em Alagoas 
(JFAL) promove, amanhã (30), às 
17h, no miniauditório da JFAL, 
a palestra “Coaching como Fer-
ramenta Estratégica para Re-
sultados”. Com 1h de duração, 
a palestra será proferida pelos 
consultores César Araújo e Nel-
son Menezes, com formação pelo 
Instituto Brasileiro de Coaching 
– IBC. Os profissionais são da em-
presa Viver Coaching - Consultoria 
e Desenvolvimento Humano.


