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O

Missa de 
Sétimo Dia

Reúso de água em 
Limoeiro do Norte/CE

de Abril

TERÇA

NAS amplia rede de psicoterapeutas 
credenciados ao TRF5

Núcleo de Assistência à Saú-
de (NAS) do Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região - TRF5 ex-
pandiu a rede de profissionais de 
psicologia credenciados ao Tribunal, 
ampliando as opções de assistên-
cia psicoterápica a magistrados, 
servidores e seus dependentes. No 
Recife, os profissionais estão distri-
buídos nos bairros de Boa Viagem, 
Boa Vista, Casa Forte, Derby, Graças, 
Ilha do Leite, Madalena, Pina, Santo 
Amaro, Tejipió e Torre.  Em Olin-
da, os consultórios ficam no Bairro 
Novo e, em Jaboatão dos Guarara-
pes, no bairro de Piedade. A rede 
abrange atendimentos para crian-
ças, adolescentes, adultos e idosos 
em diversas abordagens psicote-
rápicas. A relação de credenciados 
está disponível na intranet (www.
intranet.trf5.gov.br), no espaço des-
tinado ao NAS. Lá, o beneficiário vai 
encontrar a listagem dos psicólogos 
por cidade e bairro, como também 
dados para contato e informações 
resumidas sobre a prática clínica 
de cada profissional. Na consulta 
inicial, é necessário apresentar a 
carteira profissional. No caso de de-

pendentes, deve ser solicita-
da uma guia de encaminha-
mento, que pode ser obtida 
nas áreas de psicologia e 
serviço social do NAS.
Valores - O credenciamen-
to dos psicólogos é feito 
de acordo com as normas 
constantes no Edital nº 
06/2015 do Tribunal e foi 
concebido para facilitar o 
acesso dos magistrados 
e servidores à assistência 
psicoterápica de qualida-
de sem custo elevado. Os valores 
variam de acordo com o tipo de 
assistência: Psicoterapia Individual 
(R$ 118,18), Psicoterapia Familiar 
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Aniversariantes

Pioneirismo: JFRN participa da Campus Party em Natal
A Justiça Federal no Rio Grande 
do Norte (JFRN) vai marcar pre-
sença na Campus Party, o maior 
evento de  tecnologia e inovação 
do mundo, que une jovens geeks 
(pessoas atraídas por todas as 
novidades no mundo da tecno-
logia) em torno de um festival de 
criatividade, ciências, empreen-

dedorismo e universo digital. Essa 
é a primeira edição da  Campus 
Party em Natal e a JFRN será o 
primeiro órgão do Poder Judici-
ário a participar do evento, que 
será realizado de 11 a 15 de abril.  
A JFRN terá um stand próprio e 
promoverá um Hackathon (mara-
tona de programação) com o tema 

“Justiça na ponta dos dedos”, 
onde os participantes da dispu-
ta serão desafiados a criar uma 
solução com o uso da inteligência 
artificial e manipulação dos dados 
para análise do Processo Judicial 
Eletrônico (PJe), garantindo celeri-
dade no trâmite das ações. (Com 
informações da Ascom/JFRN)

(R$ 149,03), Psicoterapia de Grupo 
(R$ 108,45), Ludoterapia Individual  
(R$ 105,91) e Ludoterapia de Gru-
po (R$ 100,55). 

Rejufe – O presiden-
te da Associação dos 
Juízes Federais da 5ª 
Região (Rejufe), juiz 
federal  Cláudio Kit-
ner, esteve no TRF5, 
na tarde de ontem 
(2), para uma visita 
de cortesia ao presi-
dente do Tribunal, desembargador 
federal Manoel Erhardt. Kitner to-

A Subseção de Limoeiro do Nor-
te/CE adota mais uma prática de 
sustentabilidade ecológica. Com 
um investimento de somente R$ 
200, a unidade da Justiça Federal 
no Ceará implantou um sistema de 
captação de água proveniente do 
ar-condicionado, reciclando cerca 
de 300 litros de água por dia, que 
são usados na manutenção dos 
jardins. A iniciativa tem como obje-
tivo o aproveitamento eficiente dos 
recursos naturais não renováveis. 
(Com informações da Ascom/JFCE)

Acontece hoje 
(3), às 20h, na 
Paróquia de 
Nossa Senho-
ra do Rosá-
rio (Avenida 
Herculano 
Bandeira, 471, 
Pina), a mis-
sa de sétimo 
dia do servi-

dor Carlos Antônio Guerra Filho, 
de 28 anos, que faleceu na última 
terça-feira (27). Carlos Antônio era 
lotado na Subsecretaria de Apoio 
Especial (SAE), como agente de 
segurança. O TRF5 lamenta o fato 
e já se colocou à disposição para 
prestar a devida assistência à famí-
lia do servidor.

mou posse recentemente na Reju-
fe, para o biênio 2018/2020.


