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O

JFPE comemora 50 anos de reinstalação homenageando instituições parceiras

Rogério Fialho receberá comenda da 
Defensoria Pública de Pernambuco

de Maio

QUARTA

Núcleo de Assistência à Saúde apresenta 
Plano de Ação para o biênio 2017-2019 
 Núcleo de Assistência à 

Saúde (NAS) do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região 
– TRF5 apresentou, ontem (23), 
ao presidente desta Corte, de-
sembargador federal Manoel 
Erhardt, o Plano de Ação para 
o biênio 2017-2019. São sete 
projetos, contemplando diversas 
ações. Para prevenir a ocorrência 
de transtornos mentais no tra-
balho, o NAS apresentou o pro-
jeto Saúde Mental em Foco, que 
também visa a facilitar o acesso a 
tratamentos na área, bem como 
favorecer a adesão e continuida-
de de tratamentos psicológicos e 
psiquiátricos. As ações também 
incluem a realização de eventos 

como mesa-redonda sobre o tema, 
oficinas de treinamento em saúde 
mental para gestores e acompa-
nhamento da evolução dos trata-
mentos externos de servidores em 
licença de saúde por transtornos 
mentais, bem como a divulgação 
de informações sobre diagnósti-

co e prevenção da depressão e 
transtorno afetivo bipolar. De 
acordo com a diretora do NAS, 
Degilane Chaves, o acesso dos 
servidores e dependentes à psi-
coterapia e tratamentos psiquiá-
tricos será facilitado.
Projetos – Além de focar a 
saúde mental, os projetos apre-
sentados pelo NAS pretendem 
contribuir para a melhoria do ní-

vel de saúde bucal e a redução do 
sobrepeso e da obesidade; incen-
tivar a solidariedade e prevenir a 
violência no trabalho, entre outras 
medidas. Manoel Erhardt apro-
vou a iniciativa, afirmando que as 
ações são de grande relevância 
para o Tribunal.

Na tarde de segunda (22), o au-
ditório do edifício-sede da Seção 
Judiciária de Pernambuco (SJPE) 
recebeu representantes de insti-
tuições públicas e privadas para a 
celebração dos 50 anos de reins-
talação da Justiça Federal em Per-
nambuco (JFPE). Com o objetivo 

de reconhecer os serviços pres-
tados por essas instituições, que 
contribuíram para o sucesso do 
trabalho desenvolvido pela JFPE 
nesse período, as entidades foram 
homenageadas com uma escultu-
ra do Jubileu, entre elas, o Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região - 

TRF5, cuja homenagem foi recebida 
pelo presidente desta Corte, desem-

O desembargador fede-
ral Rogério Fialho Morei-
ra será agraciado, nesta 
quinta (25), às 19h30, pela 
Defensoria Pública do 
Estado de Pernambuco, 
com a medalha Eduardo 
Campos. A comenda é um 
reconhecimento ao apoio dado 

pelo magistrado à causa 
daquela instituição, so-
bretudo quando exerceu 
a Presidência do TRF5, no 
biênio 2015-2017. O evento 
será conduzido pelo defen-
sor público-geral, Manoel 
Jerônimo de Melo Neto, no 

Teatro Santa Isabel, no Recife.

bargador Manoel Erhardt. O 
evento também contou com a 
presença da ministra do Tribu-
nal de Contas da União (TCU), 
Ana Arraes, do governador do 
Estado de Pernambuco, Paulo 
Câmara, do prefeito da cidade 

do Recife, Geraldo Júlio, além de 

representantes das Forças Armadas, 
procuradores estaduais e federais, 
prefeitos dos 12 municípios onde 
estão instaladas as Subseções Judi-
ciárias de Pernambuco, desembar-
gadores do TRF5, juízes e diretores 
das Seções Judiciárias dos estados 
que compõem a 5ª Região. 

Em virtude do Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no dia 5 de 
junho, o TRF5 contará com uma estação de coleta seletiva. Nela, po-
derão ser corretamente descartados papéis, papelões, livros em de-
suso, livros para reaproveitamento, pilhas, baterias, eletroeletrônicos, 
óleo de cozinha, material de escrita, esponjas de cozinha, maquia-
gem, esmaltes, perfumaria, plástico, vidro e metal. Por este motivo, é 
importante que, em casa, você comece a separar estes materiais para 
trazer para o Tribunal. Para facilitar esta seleção, nos próximos dias, 
aqui no TRF5 Hoje, a Seção Socioambiental irá orientar o que pode 
ou não ser reaproveitado. Acompanhe!

TRF5 terá estação de coleta seletiva 

A Turma Nacional de Uniformiza-
ção dos Juizados Especiais Fede-
rais (TNU) promove, amanhã (25), 
às 8h30, na sede do Conselho da 
Justiça Federal (CJF), em Brasília, 

sessão ordinária de julgamentos.  
Serão apreciados 863 processos 
em trâmite no Sistema Virtus. A 
sessão será transmitida ao vivo 
pelo YouTube. 

+ Leia mais: www.trf5.jus.br

TNU se reúne amanhã no CJF
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