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TRF5 consegue redução no índice de reajuste da SulAmérica

de Maio

SEGUNDA

“Vacinar é preciso”

Coordenadores dos Centros de 
Conciliação se reúnem na SJPE 

Magistrados têm até sexta para fazer 
inscrição no curso de Gestão de Pessoas 

Aniversariantes

Wilza Helena Aprígio Carvalho
NDRH

Eduardo Alexandre da Silva
Soservi - Copa

A Administração do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região - TRF5, 
ciente do momento difícil pelo 
qual estão passando os servidores 
desta Corte e das seções judiciá-
rias, conseguiu reduzir o percen-
tual de reajuste anual do seguro 

saúde SulAmérica. Após intensa ne-
gociação com a seguradora, o índi-
ce de reajuste, que seria de 26,65%, 
será de 19,65%, a partir deste mês 
de maio. Ainda esta semana, o TRF5 
vai definir o percentual de partici-
pação no custeio do benefício, que 

atualmente é de 70%. Os servido-
res e magistrados que desejarem 
migrar de planos dentro do seguro 
saúde, terão o prazo de 30 dias, a 
partir de hoje (2/05). Mais infor-
mações no setor de benefícios do 
TRF5 e das seções judiciárias.

O coordenador regional de 
Conciliação Federal de 1º 
Grau da 5ª Região, desem-
bargador federal Lázaro 
Guimarães, se reuniu, na 
semana passada, com a 
diretora do Foro da Seção 
Judiciária de Pernambuco 
(SJPE), juíza federal Joana 
Carolina Lins Pereira, e com os ju-
ízes coordenadores dos Centros 
Judiciários de Solução de Con-
flitos e Cidadania (Cejuscs) das 
Seções Judiciárias que compõem 
o TRF5. O objetivo foi debater 
sobre padronizações de procedi-

mentos das audiências de conci-
liação, instalações de Centros nas 
subseções, capacitação de conci-
liadores, funções dos conciliado-
res e coordenadores dos Centros, 
entre outros assuntos. (Com infor-
mações da ASCOM/JFPE)

Todas as vezes que ocorre um 
surto de alguma doença infecto-
contagiosa renasce a ideia de que 
“vacinar é preciso”, mas apesar 
de muitos adultos procurarem 
postos de vacinação, na rotina do 
dia-a-dia prevalece o pensamento 
de que vacina é coisa de criança. 
A descoberta de vacinas contra 
doenças prevalentes em adultos 
e idosos, como herpes zoster e 
pneumonia, e a comprovação da 
sua eficácia quando administradas 
nessas fases da vida, aos poucos 
tem alterado as carteiras de imu-
nização, edificando a informação 
de que vacinar é preciso sempre, 
desde o nascimento até as idades 
mais avançadas. Em breve, o NAS 
realizará uma palestra sobre o 
tema. Informações: ramal 9866.

s magistrados interes-
sados em participar 

do curso de Gestão de 
Pessoas têm até a próxima 
sexta-feira (6/05) para fa-
zer a inscrição. Com carga 
horária de 40 horas-aula, 
o curso faz parte do Plano 
Nacional de Aperfeiçoa-
mento e de Pesquisa para 
Juízes Federais (PNA). O 
objetivo geral da capacita-
ção é instrumentalizar os 
magistrados para desenvolverem 
competências relativas à gestão 
e à liderança, com foco no novo 
contexto de gestão de pessoas no 
âmbito do Poder Judiciário Brasi-
leiro. De acordo com o diretor da 
Escola de Magistratura Federal da 

5ª Região (Esmafe), desembarga-
dor federal Manoel Erhardt, estão 
sendo oferecidas 40 vagas para 
magistrados federais da 5ª Região. 
“Considerando que não há turma 
de magistrados em vitaliciamento, 
havendo mais magistrados fede-

rais da 5ª Região inscritos que 
o número de vagas, o preenchi-
mento se dará segundo a ordem 
de antiguidade, de acordo com 
a lista publicada pelo TRF5”, res-
saltou Manoel Erhard. O curso 
será realizado no período de 
23/05 a 24/06, na modalidade 
a distância (EaD), no ambiente 
virtual da Escola Nacional de 
Formação e Aperfeiçoamento 
de Magistrados (ENFAM).  
Módulos – O conteúdo do cur-

so de Gestão de Pessoas abordará 
módulos sobre Gestão de Pessoas 
e Liderança, Desenvolvimento de 
Equipes e Motivação de Pessoas, 
Comunicação, Negociação e Con-
dução de Reuniões Produtivas e 
Gestão do Desempenho. 

Desde a semana passada, o acesso 
ao acervo de livros e periódicos 
da Biblioteca do TRF5 está libe-
rado. Quando voltou a funcionar 
na ampliação do edifício-sede, no 
dia 7 de março, a Biblioteca estava 
com acesso restrito ao ambiente 
de computadores e às estantes de 
livros, por medida de segurança. 
Durante esse período, os usuários 
realizavam consultas e emprés-
timos, bem como renovações e 
reservas dos exemplares, por meio 
do software Pergamum.


