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Aniversariantes

08 Outubro Maurício Vicente Ferreira
Segurança

QUINTA
Dia do Nordestino
Dia do Direito à Vida

Diante da necessidade
de implantação de novas
rotinas e procedimentos
voltados à assistência
psicológica e psiquiátrica
de magistrados e
servidores, o Conselho
de Administração do
TRF5 criou o Plano de Assistência
Psicológica e Psiquiátrica (PAPP).
Instituído através da Resolução nº18 (de
1ª de julho de 2009), o PAPP funcionará
com uma rede de profissionais
credenciados, cuja tabela de honorários
será fixada pelo Tribunal. De acordo com
Wallace Ribeiro, responsável pelo Setor
de Psicologia, o novo serviço permitirá
aos magistrados e servidores, bem como
seus dependentes, escolherem o
profissional, previamente cadastrado ao
TRF5, com quem fará o tratamento. A
partir da segunda quinzena de outubro, o
Núcleo de Assistência à Saúde (NAS),
através do Setor de Psicologia, abrirá
inscrições para o credenciamento de
profissionais que tenham experiência
clínica de dois anos, curso de
especialização em psicologia clínica ou
formação de psicoterapeuta. Mais
informações pelos ramais 9258 e 9322.

TRF5 oferece
assistência psicológica
e psiquiátrica

A Asserjufe promove, no dia 17, festa
em comemoração ao Dia das Crianças
no Parque de Diversões Mirabilândia,
com entrada franca para associados e
dependentes menores de 13 anos,
além de descontos especiais para as
demais faixas etárias e convidados.
Além dos brinquedos, o ingresso
também dará direito a um kit lanches,
com diversas opções de guloseimas.De hoje até o

próximo domingo, a
Associação dos
Juízes Federais do
Brasil (Ajufe) realiza
o XXVI Encontro Nacional de Juizes. O
evento, que este ano aborda o tema “A
atuação jurisdicional frente às políticas
públicas”, acontece na Estação
Embratel Convention Center, em

Curitiba/PR. Na
programação,
palestras,
workshops e
atividades culturais

e esportivas. Durante os quatro dias, os
magistrados vão aprofundar as
discussões sobre questões jurídicas e
de inclusão social. Informações:
www.ajufe.org.br.

Asserjufe promove
festa para comemorar
o Dia das Crianças

O presidente do TRF5,
desembargador federal Luiz
Alberto Gurgel de Faria,
participa, hoje, da reunião do
Conselho da Justiça Federal
(CJF), que será realizada, a
partir das 15h, na Seção
Judiciária do Paraná, em
Curitiba. O encontro tem o
objetivo de deliberar sobre
assuntos administrativos e
orçamentários da Justiça
Federal de 1º e 2º graus. O Conselho
tem como principal missão promover a
integração institucional e a padronização
de procedimentos administrativos. A

reunião será comandada pelo
ministro Cesar Asfor Rocha,
presidente do STJ e do CJF,
e contará com as presenças
dos ministros Ari Pargendler,
vice-presidente do STJ e do
CJF, Francisco Falcão,
corregedor-geral, Eliana
Calmon e Laurita Vaz. Além
do presidente do TRF5,
participam da reunião os
desembargadores federais

Jirair Aram Meguerian (1ª Região), Paulo
César Morais Espírito Santo (2ª Região),
Marli Marques Ferreira (3ª Região) e
Vilson Darós (4ª Região).

Luiz Alberto Gurgel participa
de reunião do CJF em Curitiba

Juízes Federais participam de Encontro Nacional

Até amanhã, estudantes do curso de
Direito podem se inscrever para a
seleção de estágio remunerado na
Subseção Judiciária de Caruaru.
Poderão concorrer estudantes que
estejam cursando a partir do 5º
período do curso. Informações e
inscrições  pelo site www.jfpe.gov.br.

SJPE inscreve para
estágio em Direito
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