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Aniversariantes
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Cerimonial e Relações Públicas

Declaração Universal dos
Direitos Humanos

Dia Internacional dos
Povos Indígenas

A reabertura do restaurante do TRF5,
ontem, pela empresa vencedora da
licitação, foi prestigiada pelo presidente
José Baptista e diretores desta Corte. O
estabelecimento ficará aberto ao público
das 8h às 18h, oferecendo almoço (das
11h30 às 14h30), serviços de lanchone-
te, cafeteria, sorveteria e bomboniere.
Com o nome Terraço Buonafina, o
restaurante dispõe de variado cardápio,
que inclui saladas, carnes (peixes,

Restaurante é reaberto

Com o objetivo de estimular o hábito
da leitura e ampliar a cultura geral, a
Biblioteca do TRF5 criou o “Cantinho
do Leitor”, que já conta com 203
títulos. O espaço é constituído
exclusivamente de obras da literatura
doadas pelos próprios leitores, por
isso ficou conhecido como Clube do
Livro. O Clube está à disposição de
todos os colaboradores desta Corte,
seja com fins de empréstimo ou
doação. A iniciativa busca difundir a
idéia de que “livro lido e guardado
torna-se estéril. Livro emprestado
multiplica sua função”. Visite a
Biblioteca do TRF5 e participe do
Clube do Livro.

Clube do Livro
amplia acervo
de títulos

frangos, crustáceos), pratos quentes,
comida japonesa, produtos integrais,
light, diet e à base de soja.

Professores e alunos
do curso Formação
Empreendedora
(FORME), voltado
para ex-estagiários de
nível médio desta
Corte, promovem uma
Feira de Negócios
nesta quinta-feira, das
11h30 às 18h30, no
hall de entrada do
edifício-sede do
TRF5. A feira é uma atividade do final do
curso, que consistirá na venda de

Curso de formação empreendedora
realiza Feira de Negócios

produtos e artigos
diversos, visando
fomentar a
aproximação e o
intercâmbio entre
parceiros. O FORME
tem o objetivo de
capacitar jovens para
atuar no mercado de
trabalho com uma
visão empreendedora.
O curso é realizado

pela Fecomércio/PE, com apoio do
Sebrae, TRF da 5ª Região e Soservi. Nesta quinta feira, às 15h, na Sala das

Turmas Sul, ocorrerá a entrega de
certificados do Curso de Extensão
para Agentes de Segurança
Institucional (CEASI), promovido pela
Subsecretaria de Apoio Especial com
apoio do NDRH. O curso foi realizado
pela Escola de Governo da Faculdade
de Ciências de Administração de
Pernambuco (FCAP) da UPE.
Participaram ao todo 113 agentes da
área de Segurança e Transportes,
incluindo servidores do Tribunal e das
Seções Judiciárias de Pernambuco,
Alagoas e Sergipe.

Agentes de segurança
recebem certificado
nesta quinta-feira

As fotos de eventos ocorridos no
Tribunal podem ser acessadas na

Intranet. Para acessar, o usuário
deve digitar www.intranet.trf5.gov.br/

banco_de_imagens, ou clicar em
SERVIÇOS e escolher a opção

GALERIA DE FOTOS DE
EVENTOS.

Fotos de eventos

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)


