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Reunião discute estratégias para 
melhor utilização do plano de saúde
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Luiz Alberto Gurgel fará palestra no 
curso de Execução Fiscal

ma reunião realizada ontem 
à tarde na Secretaria Admi-
nistrativa (SA) do Tribunal Re-

gional Federal da 5ª Região – TRF5 
teve como objetivo discutir estra-
tégias para a melhor utilização do 
plano de saúde SulAmérica, que 
tem usuários do TRF5 e das se-
ções judiciárias de Pernambuco, 
Alagoas, Sergipe e Ceará. Além da 
diretora da SA do TRF5, Sorária 
Caio, estiveram presentes Danielle 
Aguiar (Subsecretaria de Pessoal), 
Ana Izabel Furtado (diretora da 
Secretaria Administrativa da SJPE) 

e Ecilane Fávoro, representante do 
Grupo Líder Seguros, empresa que 
administra o contrato da SulA-
mérica junto ao TRF5 e às seções 
judiciárias da 5ª Região que pos-
suem o referido plano. 
Sinistralidade – Durante a reu-
nião, foram analisados os números 
da sinistralidade, que indicam o 
percentual de utilização de servi-
ços oferecidos pelo plano, como 
as consultas. De acordo com os 
dados, durante o período de se-
tembro de 2011 até o mês de 
fevereiro deste ano, houve uma 

média de 86,39% de 
sinistralidade. A ques-
tão é que até o mês 
de julho, a média a 
ser apurada não deve 
ultrapassar os 80%, caso contrá-
rio, haverá um novo aumento em 
setembro deste ano. De acordo 
com a diretora da SA, Sorária Caio, 
serão realizadas ações para cons-
cientizar os usuários. “Faremos pa-
lestras, no mês de maio, em parce-
ria com a empresa administradora 
do plano de saúde. Vamos solicitar 
à Sulamérica que implante, sem 

custos para o Tribunal, o Programa 
de prevenção Saúde Ativa”, desta-
cou. Para a representante do Grupo 
Líder Seguros, Ecilane Fávoro, uma 
das medidas que o usuário pode 
adotar para evitar o aumento na 
sinistralidade é voltar para apresen-
tar exames solicitados pelo médico 
dentro do prazo estipulado, para 
não gerar uma nova consulta.

O desembargador Federal Luiz 
Alberto Gurgel de Faria fará pa-
lestra na próxima sexta-feira (20), 
no núcleo da Escola de Magistra-
tura Federal da 5ª Região no Rio 
Grande do Norte, durante a rea-
lização do curso “Execução Fiscal: 
Aspectos Teóricos e Práticos”, 
que começa hoje. O magistrado 

abordará o tema “A Jurisprudência 
do TRF5 e do STJ sobre Execuções 
Fiscais”. Coordenado pelo Juiz 
Federal Jailsom Leandro de Sousa, 
titular da 6ª Vara Federal, o curso 
promoverá uma revisão geral dos 
temas relacionados à Execução Fis-
cal, com exposição dos casos exito-
sos nessa área. Haverá transmissão 

simultânea 
através de 
videocon-
ferência 
para as de-
mais sedes 
das seções 
judiciárias da 5ª Região e o TRF5 
(no 2º andar da Esmafe5).

Hoje e amanhã (19), servidores 
da Secretaria Judiciária do TRF5 
que trabalham no atendimento ao 
público participam do “Curso de 
Qualidade no Atendimento - Pro-
movendo a cultura da excelência 
no atendimento para superar as 
expectativas do cliente”. O treina-
mento acontece durante todo o 
dia, na Sala 1 da ESMAFE.

Lázaro Guimarães 
participa de reunião 
do CNMP

Auxílio-saúde

O desembarga-
dor federal Láza-
ro Guimarães 
está em Brasília, 
onde participa 
de reuniões do 
Conselho Nacio-
nal do Ministério Público (CNMP). 
Ontem pela manhã o magistrado 
participou da 4ª Sessão Ordinária 
de 2012 e, hoje, participa da 3ª 
Sessão Extraordinária.

Os servidores que recebem auxí-
lio-saúde devem enviar os recibos 
de comprovante de pagamento do 
plano até o dia 1º de maio. Os do-
cumentos devem ser enviados via 
Fluxus, para o Setor de Controle e 
Conferência, para que possam ser 
lançados na folha de pagamento 
de maio. Em caso de alguma dúvi-
da, entrar em contato com as ser-
vidoras Danielle Aguiar ou Cecília 
Souto Maior, pelo ramal 9345.


