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PRATA DA CASA: Funcionária da JFAC 
publica matéria na Primeira Região Em 

Revista 

Com a matéria intitulada 
de “Psicoterapia: Um recurso 
valioso frente ao sofrimento”, a 
psicóloga e técnica judiciária da 
Seção de Modernização 
Administrativa (Semad) da Seção Judiciária do 
Acre, Michela Melo D’Albuquerque Lima, foi uma 
das colaboradoras da edição nº 74 da Primeira 
Região Em Revista.  

 

 

 

 

 
Tratando dos sofrimentos de ordem 

emocional e as questões que cercam o assunto, 
como o preconceito, dúvidas e mesmo a 
perspectiva social do problema, a matéria 
apresenta e promove a psicoterapia como uma 
verdadeira ferramenta para lidar com os tantos 
conflitos aos quais o homem está sujeito. 
Ressalta-se, ainda, que durante a Semana do 
Servidor de 2016 a autora foi uma das 
participantes das atividades voltadas aos 
servidores com uma palestra que também 
apresentava o processo terapêutico. 

Acesse na íntegra a edição nº 74 da 
Primeira Região Em Revista e confira o texto da 
servidora na página 62. 

〈 Serviço: Sumário de Revistas 

A Biblioteca da SJAC agora conta com mais um 
serviço! A SEBIB envia periodicamente, por e-mail, 
o sumário das principais revistas da área jurídica, 
bastando, para ter acesso ao material, solicitar 
uma copia do artigo desejado. Tudo acessível via 
e-mail.  

  8 de Março 

 

 

 

 

 

O ano de 1975 foi designado 
pela ONU como o Ano Internacional da 
Mulher e, em dezembro de 1977, o dia 8 
de março foi adotado como o Dia 
Internacional da Mulher pelas Nações 
Unidas. A data serve para lembrar as 
conquistas sociais, políticas e 
econômicas das mulheres. A Justiça 
Federal do Acre apoia e parabeniza 
todas as mulheres! 
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