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SulAmérica: uso “extra” 
será descontado este mês

TRF5 inicia hoje o pagamento de mais 
de R$ 75 milhões em RPVs

Divisão da Folha de Paga-
mento informa aos usuários 
que fizeram uso “extra” do 

Plano de Saúde SulAmérica que no 
pagamento deste mês serão des-
contados os valores do fator mo-
derador, referente aos meses de 
janeiro, fevereiro e abril, em razão 
do atraso do envio das referidas 
faturas para a SulAmérica. O fator 
moderador, de acordo com a reso-
lução nº18, de 1º de julho de 2009, 
corresponde ao percentual de 10% 
sobre as taxas ou honorários de 

consulta médica, atendimento am-
bulatorial ou diagnose cobrados 
pela seguradora ou plano, ou au-
togestão de contrato. A resolução 
prevê o valor mensal máximo de 
R$ 150 reais por titular. Entretanto, 
segundo a Folha, esse valor corres-
ponde a um mês de uso do plano, 
mas que não existem impedimen-
tos para que na mesma folha de 
pagamento o total descontado 
seja superior ao limite, visto que se 
trata de uma diferença relativa aos 
meses anteriores.

A partir de hoje, o TRF5 inicia o 
pagamento de R$ 75.928.924,97 
em Requisições de Pequeno 
Valor (RPVs). Os recursos cor-
respondem ao pagamento de 
14.141 RPVs, situadas nos inter-
valos de 730.195 até 744.357, e 
vão beneficiar 17.934 pessoas 
nos seis estados que compõem 
a 5ª Região. Os beneficiários 

devem se dirigir a qualquer 
agência da Caixa Econômica 
Federal ou do Banco do Brasil, 
munidos dos documentos, ori-
ginais e cópias do RG (carteira 
de identidade), CPF e compro-
vante de residência (conta de 
água, luz ou telefone). O estado 
da Paraíba terá o maior número 
de beneficiados: 4.370

Estão abertas as inscrições para 
cursos de qualificação do Instituto 
Legislativo Brasileiro do Senado Fe-
deral, que servem para adicional de 
qualificação. Os cursos são gratui-
tos e abrangem temas como Poder 
Legislativo, Ética e Administração 

Prosseguem até segunda-feira 
(11) as inscrições para participar 
da palestra “Direito e represen-
tação: imagem de mulheres e 
estereótipo do gênero”, que 
será realizada na quarta-feira 
(13/06), às 18h, no auditório 
da Justiça Federal em Alagoas 
(JFAL). A palestra faz parte do 
projeto Quintas Jurídicas. O 
palestrante será Eduardo Ra-
benhorst, doutor em Filosofia 

pela Universidade de Stras-
bourg III (França), com diploma 
de Estudos Aprofundados pela 
instituição; mestre em filosofia 
e bacharel em direito pela Uni-
versidade Federal da Paraíba. 
Informações: Seção de Treina-
mento e Desenvolvimento. Tel. 
(82) 2122-4205/4373/4266. As 
inscrições serão realizadas ex-
clusivamente pelo site: 
www.jfal.jus.br/concursos.

Neste final de semana, o Recife 
respira poesia na Torre Malako-
ff, no Espaço Pasárgada, no Alto 
José do Pinho e nos mercados 
públicos municipais da Boa Vista e 
da Madalena. A cidade está mais 
lírica com a realização do Festival 
Internacional de Poesia do Recife 
(FIP), promovido pela Secretaria 
de Cultura de Pernambuco, em 
parceria com a Fundarpe. A pro-
gramação conta com uma série de 
ações, como cursos, oficinas, rodas 
de poesia e jam poética, que reú-
ne poetas e escritores de diversos 
países. Mais informações: 
www.festivalinternacionaldepoesia.com

Pública, Excelência no Atendimen-
to, Processo Legislativo, Doutrinas 
Políticas e, uma novidade, Introdu-
ção ao Direito do Consumidor. As 
matrículas são abertas permanen-
temente e podem ser feitas pelo 
site do Senado: www.senado.gov.br.

O Capitão de Mar e Guerra, 
Ricardo Padilha, comandante da 
Capitania dos Portos em Per-
nambuco, entregou ontem (7) 
ao presidente do TRF5, desem-
bargador federal Paulo Roberto 
de Oliveira Lima, o convite da 

cerimônia  comemorativa da Ba-
talha do Riachuelo.


