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Plano de Saúde: download da “Carta de Permanência” pode ser feito no Saúde Online

Aniversariantes
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Prova para estágio 
na JFAL é adiada 
para o dia 18
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Natércia Maria de Oliveira
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Classificados

Segurança da informação: TRF5 terá novo 
local para armazenar e processar dados

Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região 

– TRF5 está adaptando 
um local para abrigar os 
inúmeros sistemas e apli-
cações que fazem parte 
da rotina diária dos usu-
ários internos e externos, 
a exemplo do Processo 
Judicial Eletrônico (PJE), 
o Esparta, Creta, Fluxus, 
a Jurisprudência, o Diário 
Eletrônico, entre outros. O 
Datacenter, onde se con-
centrará os equipamentos 
de TI e os sistemas responsáveis 
pelo processamento de dados, 
ficará na Ampliação do TRF5, onde 
funciona uma sala da Subsecreta-
ria de Tecnologia da Informação 

(STI) e da Folha de Pagamento. 
O novo espaço, que está sendo 
construído com recursos do orça-
mento de 2015,  também ocupará 
parte da área externa, onde ficava 

A SulAmérica disponibiliza, no 
canal Saúde on-line, uma funcio-
nalidade que permite ao benefi-
ciário fazer o download da Carta 
de Permanência, documento que 
serve para comprovar o tem-
po que o cliente está no plano 

atual ou antigo, a fim de reduzir 
as carências para um plano futu-
ro. A Carta de Permanência vem 
com os seguintes dados:  nome, 
tipo de acomodação (enfermaria 
ou apartamento), data de entra-
da no plano, data de saída (caso 

tenha havido cancelamento) ou 
data atual, dizendo que o plano 
ainda está válido, além dos dados 
completos do cliente, necessários 
para fazer uma possível migração. 
Após validar as informações, é só 
clicar no menu “Meu Plano”, op-

ção “Carta Permanência” e, em 
seguida, “Gerar PDF”. O endereço 
eletrônico é o www.sulamericase-
guros.com.br. Mais informações 
com Avanyr Vasconcelos (repre-
sentante da SulAmérica no TRF5), 
pelo 81. 3198-8640

Caixa em novo prédio - O presidente do TRF5, desembargador federal 
Rogério Fialho Moreira, participou, na última segunda (7), da inauguração 
das novas instalações da Caixa Econômica Federal Cais do Apolo. A agência 
teve seu prédio comprado pelo TRF5 e funciona agora no Shopping Paço 
Alfândega, no Recife Antigo.

O Jornal Mural TRF Hoje abre espa-
ço para quem deseja anunciar. Para 
que seu anúncio seja publicado, 
envie um e-mail para comunicaca-
osocial@trf5.jus.br, com telefone 
para contato e as especificações do 
que está sendo ofertado.

A Justiça Federal em Alagoas 
(JFAL) informa que a prova da 
primeira fase da seleção para 
estágio em Administração, Ciên-
cias Contábeis, Engenharia Civil, 
Informática e Biblioteconomia 
foi adiada para o dia 18 de mar-
ço de 2016, às 9h. A prova será 
aplicada no auditório da Esmal - 
Escola Superior da Magistratura 
do Estado de Alagoas, situada na 
Rua Cônego Costa, nº 1601, no 
Farol. (Com informações da As-
com/JFAL)

a antiga central de ar-
-condicionado. 
Infraestrutura – De 
acordo com a STI, da-
dos relativos à simples 
digitalização de do-
cumentos fiscais até a 
íntegra de processos 
administrativos e judi-
ciais são processados 
e ficam sob a guarda 
e responsabilidade da 
infraestrutura do TRF5. 
Para manter toda a 
infraestrutura de TI, que 

permita a disponibilidade dos ser-
viços ofertados pelo TRF5, o Da-
tacenter atenderá normas técnicas 
de confiabilidade, desempenho, 
refrigeração e segurança. 


