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Palestra discute previdência complementar

Dia do Estagiário: TRF5 homenageia 
estudantes

de Agosto17
SEGUNDA

H Prevenção de
transtornos mentais

Juiz Federal Marcos Mairton 
da Silva

SJCE

Rosilene Maria de Moura Braz Diniz
NDRH
José Guilherme Maciel Farias
ESMAFE 5
Lúcia Helena Alves dos Santos
Gab. Des. Federal Fernando Braga

AniversariantesEmiliano Zapata 
toma posse no TRE-PB

oje (17), o Núcleo de 
Desenvolvimento de Re-
cursos Humanos (NDRH) 

convida todos os estagiários 
(manhã e tarde) para tirarem 
uma foto comemorativa ao Dia 
do Estagiário, no hall de entra-
da do edifício sede do TRF5. Às 
13h, será a vez dos estudantes 
de nível superior, logo depois, 
às 13h30, são os de nível médio 
que devem se preparar para serem 
clicados. A diretora do NDRH, So-
raya Portugal enfatiza a importân-
cia da função educadora da Justiça 
Federal, que oportuniza aos estu-
dantes praticar o que estão apren-
dendo. “Outro ponto é a renova-
ção, frescor de ideias e energia que 
os estudantes em suas atuações 
trazem ao ambiente organizacional, 
agregando inovações e soluções 
criativas em diversos processos de 
trabalho”, complementa Soraya.  O 
Dia do Estagiário é celebrado ama-
nhã, data que marca a assinatura 
do Decreto Nº 87.497, de 18 de 
agosto de 1982, que regulamentou 
a Lei Nº 6.494 de 1977, que dispu-
nha sobre o estágio de estudantes 
de estabelecimentos de ensino su-

Os transtornos mentais dos adul-
tos são reflexos de dificuldades 
ou conflitos vivenciados na in-
fância ou adolescência, aliados 
às influências genéticas. Depois 
de instalados, são de difícil trata-
mento, por diversas razões, sendo 
a principal delas o alto custo dos 
medicamentos e da psicoterapia. 
Por isso, para evitar esses trans-
tornos, é preciso começar cedo, 
adotando uma postura adequa-
da na educação dos filhos. Esses 
últimos devem desfrutar de um 
ambiente familiar equilibrado, 
no qual haja liberdade e limites 
e onde a diversão e a responsa-
bilidade convivam em harmonia. 
Deve-se evitar hábitos que pos-
sam favorecer o aparecimento de 
transtornos mentais como, por 
exemplo, o uso de álcool e drogas 
no seio da família. O treinamento 
de habilidades sociais, o cultivo 
do respeito e da empatia entre in-
divíduos, a flexibilidade para lidar 
com frustrações também têm um 
efeito protetor à saúde mental.

perior e de 2º grau regular e suple-
tivo no Brasil.
No TRF5 - Os estagiários de nível 
médio executam atividades auxi-
liares, como arquivar processos, 
transportá-los de um setor para o 
outro, registrá-los no sistema do 
Tribunal, além do atendimento ao 
público. O programa já contemplou 

785 estudantes em 17 anos 
de existência. Estudantes 
de nível superior, por sua 
vez, somam 241 estudantes, 
número que é modificado 
frequentemente devido à 
rotatividade. O curso de 
Direito é o que oferece a 
maior quantidade de opor-
tunidades: 152. Depois dele, 
Administração e Ciências 

Contábeis, com 38 e 16 vagas, res-
pectivamente. A casa aceita ainda 
estudantes dos cursos de Arquite-
tura, Biblioteconomia, Ciências da 
Computação, Comunicação Social, 
Engenharia Civil, Engenharia Elé-
trica, Publicidade, Design Gráfico, 
Relações Públicas, Serviço Social e 
Web Design.

O Núcleo de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos (NDRH) 
convida todos os servidores do 
Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5 para participar, na 
próxima quinta-feira (20), às 14h, 
no auditório da Escola de Ma-
gistratura Federal da 5ª Região 

(Esmafe), da palestra “Nova Previ-
dência Complementar – Funpresp”. 
No evento, o técnico da Fundação 
de Previdência Complementar 
do Servidor Público Federal do 
Poder Judiciário (Funpresp-Jud), 
Edmilson Chagas, apresentará a 
nova modalidade de previdência e 

estará disponível para responder 
aos possíveis questionamentos. O 
NDRH reforça que é importante 
a participação dos servidores há 
pouco nomeados, para entender 
o processo de adesão à previdên-
cia complementar. Mais informa-
ções através do ramal 9818.

O vice-diretor do Foro da Seção 
Judiciária da Paraíba (SJPB), juiz 
federal Emiliano Zapata, tomou 
posse, na última quinta-feira (13), 
como membro efetivo do Tribu-
nal Regional Eleitoral da Paraíba 
(TRE-PB), na vaga decorrente do 
término do biênio do juiz federal 
Rudival Gama do Nascimento, 
atual diretor do Foro da JFPB. O 
desembargador federal Rogério 
Fialho, diretor da Escola de Ma-
gistratura Federal da 5ª Região 
(Esmafe); a juíza federal da JFPB, 
Helena Fialho Moreira e o juiz 
federal auxiliar da Corregedoria 
do TRF5, Bruno Teixeira de Paiva 
prestigiaram a ocasião.Na sole-
nidade, Emiliano disse sentir-se 
acolhido naquela nova Corte de 
Justiça, pela largueza de coração 
e coleguismo de seus membros. 
(Com informações da Ascom/JFPB).


