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TERÇA

Aniversariantes

Dezembro

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Juiz Federal César Arthur
Cavalcanti de Carvalho
SJPE

Juíza Federal
Ivana Mafra Marinho

SJPE

Simone C. Meira de Vasconcelos
Gab. Des. Lázaro Guimarães

Edilene Barbosa de Souza
Secretaria Judiciária

Gilson Coelho de Andrade
Divisão da 1ª Turma

Petruska do Rego Barros Távora
Gab. Des. Francisco Cavalcanti

Doação de sangue
A servidora Nadja Castro (4ª
Turma) solicita a doação de

qualquer tipo de sangue, que deve
ser feita ao Hemope, em nome de

Akyrio Santos de Morais, internado
no Hospital Português.

Informações Ramal 9177.

O presidente do TRF5, desembargador
federal José Baptista de Almeida Filho,
comandou, na tarde de ontem, a soleni-
dade de entrega dos certificados de con-
clusão do curso Formação Empreende-
dora (FORME) aos 18 alunos (ex-esta-
giários de nível médio desta Corte). Na
ocasião, o magistrado parabenizou os
formandos destacando os resultados
positivos do FORME na capacitação
profissional dos jovens. “No Brasil exis-
tem três grandes problemas: educação,
educação e educação. Cada escola que
se abre é um cárcere que se fecha. A
parceria vitoriosa do TRF5 com o Sebrae
e a Fecomércio foi uma semente

José Baptista faz entrega de certificados do
curso de formação empreendedora

plantada para despertar o comportamen-
to empreendedor em cada um desses
alunos”, afirmou o presidente do TRF5.
O curso, iniciado há três meses, teve a
finalidade de estimular o jovem para o
primeiro emprego e comprometimento
com o mercado de trabalho. Por sua vez,
o representante do Sebrae e coordena-
dor pedagógico do FORME, José
Oswaldo Ramos, ressaltou o empenho
do Tribunal em promover o projeto de
Inclusão Social voltado para os ex-
estagiários de nível médio. Durante a
solenidade, a “empresa cria” Forme
Eletronics ( formada por Caroline de
Souza, Jaqueline Santos e Marcos Oli-

veira) foi premiada
por ter apresentado
o melhor projeto,
focado na  rentabi-
lidade, desempenho,
economia financeira
e lucro.

Será realizada na próxima quarta-feira,
dia 17, a confraternização de final de
ano do Tribunal. A comemoração
acontecerá no Restaurante GIO (Boa
Viagem), a partir das 19h e contará com
a Orquestra Classe A, o Grupo Nós 4 e
o DJ Nando para animar a noite. Durante
o evento serão oferecidos serviços de
rodízio de carnes, refrigerantes, água,
vinho e chopp.

Confraternização do TRF5 será nesta quarta-feira

O Comitê Socioambiental do TRF5 está
realizando uma campanha, junto aos ser-
vidores desta Corte, com o objetivo de
arrecadar dinheiro para a realização de um
jantar de Natal para as crianças da Comu-
nidade do Pilar. Os interessados em parti-
cipar devem doar qualquer valor, até a
próxima sexta-feira, dia 19. Informações
com Juliene (Diretoria Geral), ramal 9763
ou Mariana (Vice-presidência), ramal 9705.

Comitê Socioambiental
promove campanha

Comunicado

Jaqueline,
Caroline e Marcos

A Subsecretaria de Material e Patrimô-
nio (SMP) avisa que em virtude da rea-
lização de inventário, o Almoxarifado
não atenderá no período de 22 a 26 de
dezembro, com exceção das solicita-
ções de cartuchos e toners. Por conta
disso, as requisições de materiais ela-
boradas entre os dias 15 e 16, deverão
contemplar a demanda prevista para
duas semanas.


