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Álcool, Drogas 
e Trabalho

Hall do TRF5 terá exposição “Calendário do Bem” e stand do NACC 

Estagiários de nível médio participam 
de palestra motivacional na Esmafe
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Elaine Cândido de Souza
Subsecretaria de Recursos
Marcos Aurélio Barreto de Lima
Diretoria Geral
Amanda de Azevedo Cardim
Gab. Des. Federal Fernando Braga
Ana Clécia Heliodoro do Nascimento
Divisão da 3ª Turma

Aniversariantes

s estagiários de 
nível médio do 

Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região – TRF5 
participaram, na tarde da 
última sexta-feira (22), 
no auditório da Esmafe, 
do encontro socioedu-
cativo regular, para tratar 
de questões ligadas ao 
Programa de Estágio, 
conforme consta na 
Resolução n.º 12, de abril de 2010, 
do TRF5. Promovida pela Seção de 
Estágio de Nível Médio, a reunião 
simboliza, para os estudantes, a 
oportunidade de receber infor-
mações sobre o Programa e de se 

confraternizar com o grupo. 
Palestra Motivacional – A con-
vidada para contar experiências e 
tirar dúvidas sobre o universo do 
trabalho foi a Secretária Adminis-
trativa do TRF5, Sorária Caio. “Um 

bom profissional preci-
sa ser eficaz, eficiente e 
efetivo. Eficaz para fazer 
mais com menos. Eficien-
te em ampliar sempre os 
seus conhecimentos. Efe-
tivo para desenvolver um 
serviço com competên-
cia”, incentivou Sorária, 
alertando para as quali-
dades que precisam ser 
desenvolvidas em cada 

um. A servidora responsável pelo 
Programa, Sônia Paes, aproveitou 
para lembrar a importância do 
acompanhamento psicossocial de 
todos os estagiários, que se reflete 
na ampla presença nos encontros.

O hall de entrada do TRF5 abriga-
rá, a partir de hoje até a sexta-feira 
(29/05), a exposição fotográfica Ca-
lendário do Bem. O projeto, em prol 
de mulheres que travaram ou travam 
a luta contra o câncer, foi inspirado 
no filme “Guerreiras do Calendário”, 
que será exibido no dia 28/05, às 
13h30. O hall do TRF5 também será o 

espaço para o estande do Núcleo de 
Apoio à Criança com Câncer (NACC), 
para a venda de seus produtos ar-
tesanais e institucionais. Intitulado 
como “Projeto de Estandes Itinerá-
rios”, o objetivo da ação é arrecadar 
recursos com a venda dos produtos, 
bem como oferecer apoio às crianças 
e adolescentes carentes, em trata-

mento contra o câncer, e respectivas 
famílias, que residem no interior do 
Estado e que estejam em tratamen-
to em um dos quatro hospitais de 
oncologia pediátrica do Recife (IMIP, 
Hemope, Hospital do Câncer de 
Pernambuco e Hospital Universitário 
Oswaldo Cruz). O estande do NACC 
ficará no TRF5 até o dia 29/05.

Muito antes de se tornarem visí-
veis como sintomas físicos e psí-
quicos, os sinais presentes em ca-
sos de uso prejudicial de álcool e 
drogas se fazem notar no desem-
penho funcional. Queda da pro-
dutividade, acidentes de trabalho, 
faltas frequentes e relações sociais 
conturbadas são as manifestações 
mais frequentes. Tais ocorrências, 
uma vez identificadas, não devem 
ser sucedidas por estratégias de 
aconselhamento, muitas vezes in-
vasivas e, quase sempre, inócuas. 
O que se preconiza é bem mais 
simples e eficaz: é preciso evitar 
discriminações, respeitar a priva-
cidade da pessoa e endereçar à 
mesma, sistematicamente, avalia-
ções verdadeiras e específicas so-
bre seu desempenho no trabalho. 
Um paciente estimulado a manter 
a qualidade de sua performance 
no trabalho costuma desenvolver 
um maior grau de consciência so-
bre suas dificuldades e uma maior 
adesão aos tratamentos.

O diretor do Foro da Justiça Fe-
deral na Paraíba (JFPB), juiz fede-
ral Rudival Gama do Nascimen-
to, recebeu, na última quarta 
(20), a visita do embaixador da 
República Democrática de Ti-
mor-Leste, o diplomata Gregório 
de Sousa. O encontro também 
contou com as presenças do juiz 
federal Bianor Arruda Neto e de 
Hélio Aquino, diretor de Secre-
taria da 5ª Vara que já colaborou 
com o embaixador, em Timor-
-Leste, como assessor jurídico 
do Conselho de Ministros, en-
tre 2006/2007, para elaboração 
dos projetos de lei orgânica dos 
ministérios daquele país. (Com 
informações da Ascom/JFPB).

JFPB recebe visita 
de embaixador do 
Timor-Leste


