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Assistência à saúde 
em discussão no TRF5

Edilson Nobre representa TRF5 em seminário 
sobre demandas repetitivas na JF

IX Prêmio AMB de 
Jornalismo

Posse

Ministra Eliana Calmon profere palestra para 
assessores de comunicação dos tribunais

ntem, no último dia do 
Encontro Nacional de 
Comunicação do Poder 

Judiciário, promovido pelo 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), na sede do Conselho 
da Justiça Federal (CJF), em 
Brasília, a ministra Eliana 
Calmon, vice-presidente do 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), proferiu palestra para 
assessores de comunicação 
de tribunais de todas as regiões do 
País. Ela destacou que “a transpa-
rência é a palavra de ordem do Sé-
culo 21”, sendo dever dos agentes 
públicos prestar contas à sociedade 
de todos os seus atos e realizações. 
A ministra defendeu a valorização 
do trabalho dos profissionais de 
Comunicação no Poder Judiciário, 
afirmando que eles são fundamen-
tais no processo de aproximação 
com a sociedade. A seu ver, cabe 
a esse profissional ser o canal de 
interlocução entre a Justiça e os 
jurisdicionados.  
Redes Sociais – Eliana Calmon 
falou também sobre o fenômeno 

das redes sociais, um dos temas do 
Encontro Nacional de Comunica-
ção do Poder Judiciário. “As redes 
sociais revolucionaram a comuni-
cação. Enquanto os veículos tradi-
cionais divulgam notícias, fatos, as 

redes sociais veiculam opiniões. Ou 
seja, a opinião pública hoje é clara 
e imediata”. Para o coordenador 
de MBA e pós-MBA em Marketing 
Digital da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), Nino Carvalho, o uso qualita-
tivo de redes sociais como Twitter e 
Facebook é o caminho para o diálo-
go direto com o cidadão brasileiro 
ávido por informações do Poder 
Judiciário. “Após vencer a barreira 
da imagem, ao ocupar as mídias 
digitais, os tribunais brasileiros pre-
cisam, agora, investir na interação 
com a sociedade e garantir mais 
qualidade à comunicação”, avaliou. 
Com informações da Agência CNJ 
de Notícias.

A Diretoria Geral (DG) e a Secre-
taria Administrativa (SA) do TRF5 
reuniram, na última segunda-feira 
(25/02), integrantes de comissão 
formada por servidores da admi-
nistração e gabinetes para discutir 
sobre a assistência à saúde, dando 
continuidade às reuniões realizadas 
no ano passado. Entre os temas 
apresentados, a criação de um fun-
do de reserva, com vistas a alcan-
çar uma garantia para uma futura 
e eventual desvinculação do plano 
de saúde em vigor, seja para ca-
minhar para um sistema de gestão 
compartilhada ou de autogestão. 
De acordo com a diretora da SA, 
Sorária Caio, para reduzir custos, 
o Tribunal poderia buscar parce-
rias com instituições públicas que 
já possuem a autogestão, como a 
Caixa e Banco do Brasil. “Com essas 
parcerias, poderíamos utilizar a 
mesma rede de credenciados”, des-
tacou. A diretora informou ainda 
que, oportunamente, as propostas 
serão alvo de consulta aberta aos 
usuários da assistência à saúde.

O desembargador federal Edilson 
Nobre representará o TRF5 no 
seminário “Demandas Repetitivas 
na Justiça Federal: Possíveis So-
luções Processuais e Gerenciais”, 
que será realizado amanhã e 

sexta-feira (1º/03), em Brasília/DF. 
Promovido pelo Centro de Estudos 
Judiciários do Conselho da Justi-
ça Federal (CEJ/CJF), em parceria 
com o TRF1, o evento tem como 
objetivo discutir as soluções para 

o excesso de 
processos 
com pedidos 
semelhantes 
na Justiça 
Federal.

Amanhã é o último dia para fazer 
a inscrição no IX Prêmio AMB de 
Jornalismo da Associação dos Ma-
gistrados do Brasil (AMB). O evento 
ainda não tem data marcada, mas 
está previsto para acontecer entre 
os meses de junho e julho. Os inte-
ressados em participar devem aces-
sar o site: www.amb.com.br. Este ano 
o evento homenageará o renomado 
jurista piauiense, ministro Evandro 
Lins e Silva. Podem concorrer traba-
lhos relacionados à Magistratura, ao 
Judiciário e à Justiça Cidadã. 

Amanhã (28/02) e sexta-feira 
(1º/03), o desembargador fede-
ral Francisco Wildo será recebi-
do pelo governador do Estado 
do Ceará, Cid Gomes; pelo 
desembargador federal emé-
rito, Hugo de Brito Machado; 
e pelo presidente do Tribunal 
de Justiça do Estado do Ceará, 
desembargador Luiz Gerardo 
de Pontes Brígido. O objetivo 
das visitas é fazer a entrega do 
convite da cerimônia de posse 
da nova mesa diretora do TRF5 
para o biênio 2013/2015.


