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Aniversariantes

QUARTA

TRF5 é o você

Alessandra Maria Leal de Medeiros 
Divisão da 3ª Turma
Maria das Montanhas Pereira Barros
Subsecretaria de Administração Predial
Marcone do Nascimento Pereira 
Divisão da 2ª Turma
Gleyce Kelly Marques Damascena
Subsecretaria de Recursos

O

Dia do Citricultor

 setor de Psicologia do Núcleo de 
Assistência à Saúde do TRF5 é pe-
queno, mas realiza grandes trabalhos. 

Composto pelo psicólogo Wallace Ribei-
ro, que está no NAS há 18 anos, o Núcleo 
encara com seriedade e delicadeza a saú-
de psicológica de todos os servidores do 
Tribunal. “É um setor importante, pois o 
ambiente em que a pessoa está inserida 
influencia em seu estado de saúde e bem 
estar”, avalia. Entre os serviços oferecidos 
pelo Setor, estão o pronto atendimento 
psicológico, para pacientes que buscam 
escuta e orientações; o psicodiagnóstico, 
que consiste na realização de exames com 
objetivo de auxiliar o diagnóstico da saúde 
mental; e a avaliação sociopsicológica, que 
é o levantamento da formação, experiên-
cia profissional e habilidades, para fins de 
acompanhamento funcional.

Setor de Psicologia do TRF5 
valoriza a saúde mental

Uma das interes-
santes iniciativas 
do setor é o Bus-
ca Saudável. Em 
parceria com a 
Assistência So-
cial, o programa presta serviços médicos e 
de orientação profissional aos estagiários 
de nível médio. “É importante que eles se 
sintam preparados para encarar o mercado 
de trabalho”, explica Wallace. A Psicologia 
também facilita a busca do servidor que 
deseja fazer psicoterapia, visando rever e 
reorganizar padrões de comportamento. O 
acompanhamento não é realizado no NAS, 
mas quem tiver interesse pode recorrer à 
rede credenciada, disponível na Intranet.

Estagiários de 
nível médio

Começa hoje (8), às 19h, o ciclo de pa-
lestras “Direito Constitucional – Aspectos 
controversos do controle da constitucio-
nalidade”, da Escola de Magistratura de 
Pernambuco (Esmape). O ciclo terá como 
palestrantes os doutores André Rosa, Fran-
cisco de Queiroz Cavalcanti (desembar-

gador federal do TRF5) e Walber de Moura 
Agra. Para participar do evento basta fazer, 
na hora, a doação de um quilo de alimento 
não-perecível. O evento acontece no audi-
tório da Esmape (Rua do Imperador). Mais 
informações: (81) 3224-0086/ 3036-3210/ 
3036-3211/ 3036-3212.

Francisco Cavalcanti faz palestra na Esmape

O vice-presidente do 
TRF5, desembarga-
dor federal Rogério 
Fialho, recebe, hoje 
(8), às 9h, no Centro 
de Convenções da 
Universidade Fede-
ral de Pernambuco 
(UFPE), a Medalha 
Pernambucana do 
Mérito Policial Militar, 
durante a solenidade 
comemorativa ao 186º aniversário da Polícia 
Militar de Pernambuco (PMPE). A proposta 
de concessão da medalha foi do Coman-
dante Geral da Polícia Militar, coronel Antô-
nio Carlos Tavares Lira, em reconhecimento 
aos serviços prestados pelo magistrado ao 
povo pernambucano e à PMPE.

Rogério Fialho recebe 
medalha da PMPE

Cada litro de óleo jogado no esgoto signi-
fica a contaminação de um milhão de litros 
de água e o entupimento de canos. Para 
evitar esse risco, o TRF5 implantou um sis-
tema de coleta do óleo usado pelos servi-
dores:  o papa-óleo (em frente ao Malote), 
coletor que também recebe os 20 litros de 
óleo produzidos mensalmente pelo Restau-
rante Buonafina. Cabe à empresa Bumeran-
gue Reciclagem, em parceria com a Subse-

cretaria de Infraestrutura e 
Administração Predial (SIAP), 
recolher todo o resíduo, que 
passa por um tratamento 
e é utilizado como compo-
nente para a fabricação de 
sabão ou produção de bio-
diesel. Segundo a SIAP, de 
janeiro a maio deste ano, já 
foram recolhidos 72 litros.

TRF5 recicla óleo vegetal usado

A supervisora assis-
tente da 2ª Turma, 
Ivone Monteiro de 
Albuquerque, está no 
Tribunal desde a sua 
inauguração. Já passou 
por diversos setores: 
Coordenadoria (setor hoje extinto), Con-
trole Interno, Folha de Pagamento, gabine-
te do desembargador aposentado Ubaldo 
Ataíde, gabinete do desembargador Paulo 
Gadelha e, há dois anos, está na 2ª Turma. 
E ela se enche de sorrisos ao contar essa 
experiência: “o Tribunal foi um meio para 
conquistar grandes coisas pessoais, como 
o casamento e meu filho. Em todos os 
setores por onde passei, deixei as portas 
abertas”. Quando tem tempo livre, Ivone 
vai ao cinema com o marido e não perde 
um programa com o filho, Igor.


