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SEXTA
Dia do Turista

SJRN lança “Escola na Justiça”

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)
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A Seção Judiciária
do Rio Grande do
Norte lançou, esta
semana, o
programa “Escola
na Justiça”, com o
intuito de abrir as
portas da Justiça
Federal para visita
de estudantes do
ensino
fundamental. Na
estréia do programa, o juiz federal
Janilson Siqueira (6ª Vara-RN) fez uma
palestra para alunos da Escola Municipal
Juvenal Lamartine, destacando

elementos
básicos da
cidadania e a
responsabilidade
do cidadão na
construção de
uma sociedade.
Também foi
exibido um vídeo
institucional sobre
a SJRN e os
estudantes

receberam a cartilha “Justiça – um passo
para a cidadania”. O projeto Escola na
Justiça será realizado a cada segunda
terça-feira do mês.

A partir de hoje, podem ser
vistas na página da Intranet
fotos dos principais even-
tos realizados pelo Tribu-
nal. Já estão disponíveis
“Encontro de Gestores de
Segurança”, “Videoconfe-
rência sobre sistema
processual”, “Curso sobre
Política Judiciária” e “Curso para
Gestores de Contratos”. Os interessa-

dos poderão acessar as
fotografias clicando no link
Serviços e, em seguida,
Galeria de Fotos de
Eventos. As fotos tiradas
pelo servidor Getulio
Bessoni (Comunicação
Social) estão sendo
exibidas através de

parceria com a equipe de STI da
Subsecretaria de Informática.

Fotos de eventos estão na Intranet

A escola de idiomas Yes, em
Boa Viagem, concede
descontos na matrícula e mensalidade
dos cursos de inglês e espanhol para
servidores do TRF5 e seus
dependentes. São oferecidas turmas nos
turnos da manhã, tarde e noite, nas
segundas e quartas ou terças e quintas,
além de turmas com aulas só aos
sábados. A sexta-feira é um dia exclusivo
para reposição de aula ou plantão de
dúvidas. Informações: 3461-2516 (Alyne
ou Kelly).

Servidor do TRF5
tem desconto em
cursos de idiomas

No dia 27 de junho, acontecerá o “Arraiá do Sintrajuf”.
A festividade junina contará com a apresentação do
cantor Josildo Sá e da banda Arquivo do Forró.
Realizada no Clube Líbano (Pina), a partir das 21h, a
festa será embalada por xotes, cocos e forrós de
compositores famosos, como Luiz Gonzaga, Jackson
do Pandeiro, Jacinto Silva e Azulão. De acordo com a
Sintrajuf, os convites para os servidores serão
distribuídos aqui no TRF5, na próxima semana. Mais
informações: 3421-2608.

“Arraiá do Sintrajuf” será dia 27
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